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 קחשמל םיהדמו שדח קשממ ,
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 עחוממ יתיב רודיבל הליבומה ין
 א
 09-7425229 / 09-7480659 :'לט

 "99 יו

 < תורחת אלל םיריחמב רתויב תומדקתמה קחשמה תוכרעמ תא ואצמת סיסנ'גב

 . ו תכרעמ ילסרבינוא 11וח66ח60 4 תכרעמ תילסרבינוא ?13/5(ג300₪ תכרעמ

 ובמבונב עיגהל יופצ קחשמ תידי ללוכ ,תוידי 2 ,הריחב יפל םיקחשמ 3 ללוכ

 כעמ תונמזה תולבקתמ ח''ש 849- המגדה קסידו ןורכז סיטרכ
 ח'ש 1490-

 ית 2-6 יגוס לכלו מ רתויב םישדחה םיקחשמה תא ואצמת ונלצא קר

 / | 5 5% ו 8% זוגו - וו
 וחוש 8 - 5 ו וג 0 . 6% / 6 / 4 .-

 -קפא - ק5א
 שו םיאגה ,םיחדקא ,תוידי ,םיסיטרכ ,םילבכ ןוגכ קחשמ ירזע לש קנע רחבמ ונתושרב
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 השוודו תושווד וטג] 506% השחקא = סערה מאת תהי | ו ששלפ | קס תב

 תויב 7
 א 106-ו 6 ו ו קר 0 ו

 תורבוחה םע סקימוק תקלחמ

 ךחסז סוסו 3
 כרעמ לכ לש הנימאו תיעוצקמ הבסה

 יטגאה | גז ואוח היה - יב

 . ריאו תוביסמ | "לסרבנוא הרוצתל הליגרה התסריגמ קחשמ ל ינורטקלא רודיב יתוריש
 'דחושמ ודמע תועצמאב םיעו

 2. קחשמ ת ₪ סיטרכ תועצמאב תוינופלט תונמזה תולבקתמ
 - --.\.+%\ .(.4.24.. -- רפיוו |



 "** (!| 11 ר ורוריח
 .( < |( מו:

 לש קנעה םיפיטה דס

 תלמסמ םידומילה תנש תליחת

 ,רזומ הזש המכ דע .ץיקה ףוס תא

 לש המחה הנועה הליחתמ וישכע

 רשבתנ שדוחכ דועב .םיקחשמה

 תנש לש םיקחשמה תיברמ לע

 הזחוע 3ח :רעשב

 דסאא6ה 3 :רטסופב

 תארקל ואצי ולא םיקחשמ 9 5 .קירפ

 גוהנ .ל"וחב ,הז גחב ."דלומה גח" ואיג-ואינ :םירישכמה תדבעמ .6 םיעובק םירודמ

 יקחשמ .תונתמ הברה תונקל .רודומוקה לש ובוש :םגו טקופ .םלועהמו ץראהמ תושדח 6
 יזיו , ' |

 הזמלטה - יקחשמו | בשחמה .םכלש םניחה תועדומ :םיצוציפ 0 :הרמוחה תדבעמ 9
 .תיראלפופ דואמ הנתמל םיבשחנ 3

 ךכל םיעדומ םיקחשמה ינרצי רומוה לש רודמ - רחא קירפ 1 .פ00ת0 8510[8ז 1.16!

 לש קווישה ךיראת תא םינווכמו תואקתפרה :הטויטה תדבעמ 5 .יראלו סלוקרה ,הניז :טנרטניא ב0

 וז הפוקתל קוידב םיקחשמה קינוס בוהצה ןמזה 2 : קתל קוידב םי | |

 תנווכמ הז ךיראתל קוידב

 רישכמה ,טסאקמירדה לש ותקשה

 ,הוקמ הגס .הגס לש שדחה

 תובוט תודוד םגו םיבר םירוהש

 םינוש םירכמו םירבח ,ללכבו

 רותב רישכמה תא שוכרל וחרטי

 .םהיריקיל גחל הנתמ

 רומא טסאקמירדה םע דחי

 .קינוס לש שדחה קחשמה תאצל

 םרטש ,םיקחשמ תריקס :וטוטוא .42 | לע םישדח םיקחשמ :ןמזה עיגה 4

 !תויונחל ועיגה .ץראב תויונחה יפדמ

 בשחוממ יתיב רודיבל ןיזגמה - 2000 ק'פ
 2 8110 ד"ת :םיבתכמל ןעמה מ"עב םירחבומ תע יבתכ :ל"ומ

 ,דופיקל ונשדקה תדחוימ הבתכ 61280 ביבא-לת ריש ימר :ישאר ךרוע

 םתוח עיבטהל חילצה ונתעדלש 03-6873635 .לט :תועדומ תקלחמ ריש היבצ :הנשמ תכרוע

 .םיקחשמה תיישעת לע קומע 03-6874267 .לט :םייונמ תקלחמ ינולא רפוע :יעוצקמ ץעוי
 םג שדוחה ונשדקה הלודג הבתכ "5 :קוויש תקלחמ תימע ,ינועבג ליג ,ןונךב יבא :םיעובק םיפתתשמ

 | "6 :סקפ | ,ףוסוליפ ןר ,ןודרוג באוי ,רהז

 והז .לוחכ בכוכ - ילארשי קחשמל "ינועבצא" טספוא :סופד ןשוש יבג ,ןמנזור קראמ

 .םיהדמ הארנש ,הסיט רוטלומיס 03-6877056 .לט ,"דג" :תויונחל הצפה ,ץנב ,דשא ,רימא ,ןתיא ,יבא :עובק םיקחשמ

 יקחשמ לא הצצה ,שדוחה דוע ,ראוד-ימד ללוכ ח"ש 288 - :הנשל יונמ ימד ,לאכימ ,ביני ,ינוי ,לבוי ,איג

 םגו) הניזו סלוקרה ומכ טנרטניא ו 0
 שדחה ןמקאפ לא םגו .(וניזאק יראל תורומש תויוכזה לכ (- ורקו'גוק ידג :םוליצ

 טיףחא בר שי | .תועדומה ןכותל תיארחא אל תכרעמה טיבש .ד :ינושל ךרוע

 : םיקחשמו תוירחאב םתומלשו םתקפסא ,םירצומה יריחמ דוולא הרינ :הקיפרג

 לחאל הז ,רתונש המ לכ תעכ .דבלב םימסרפמה שמש לגיס :קוויש

 החלצה ,םכיניבש םידימלתה לכל 1998 רבמטפס * 71 ןוילג * 'ו הנש - קירכ רוא הזילע :;רדס

 .םידומילב [89/\(\( 5 ביבא-לת ,8 רגיא אביקע :תכועמה תבותכ

 'אר - ךרועה

 טלחהב םייתימא םיקירפ ונלש םיבתכה לכ

 !וועכע קירפ לוע יונמ ןמזה

 05-6874267 :ןופלט



 התוא ולכא םינפיה
 םיאנקמ דימת םיאקירמאהו םיאפוריאה

 תיברמ יכ ?עודמ .םינפיה םיקירפב

 לכ םדוק םיאצוי היזיולטה יקחשמ

 םירבוע ךכ-רחא קרו תינפי הסריגב

 תוגוהנה רודישה | תוטישל  הבסה

 .ב"הראבו הפוריאב

 החילצה תינפיה [תוגטוחטסז תרבח

 הטילחה רשאכ םלועה תא םיהדהל

 (1164 םיצורימה קחשמ תא איצוהל

 הסריגה .בר רוחיאב ינפיה קושל

 ,ףסונב .האצי  רבכ | תיאקירמאה

 שדחה ומש .םש יונישב אצי קחשמה

 (1(ץ ךסטז (נזגת6 זחא: || היהי

 הסריגב - רקיעהו .1ג3קגת (ז1 גסות

 תשולש תא קר :תמצמוצמ דואמ

 תמדא לע תמאב םיכרענה םילולסמה

 יבחר רתימ םירחאה םילולסמה ילב ןפי

 .םלועה

 עדונ תועומשה תרוסמ בטימ יפל
 תדמוע 1:60 | תרבחש | ,ונבתכל
 ןיידע .קץצשתסצוא תרבח םע דחאתהל
 יתש לש ימשר דוחיא לע רסמנ אל
 .תורבחה

 ((650וש006 תא השכר 8
 השכר  סטרא קינורטאקלא תרבח
 .שצ/טצוואסס6 00(5ו10% תרבח תא שדוחה
 תרבח לש ירקיעה סכנה התיה וז הרבח
 םג םינוק םישפחמ תעכ .אוזעוה
 תקלחמ םה היסכנ רקיעש ,\ וזקוח ל
 .הלש קווישה

 ינש לטבל הטילחה םוקפק תרבח
 תרדיסמ | םיקחשמ
 םיקחשמב רבודמ

 1942 תרדיסבו

 זו
 (םסט|8 40 6
 -ש ,הבוטה הרושבה

 .ןשייטסיילפל ץיקה דוע תאצל רומאו לטוב אל פוטו 1יועמוטז (60[|0ו0ה >

 סאקמירד
 .תכרעמל םורזל תוכישממ טסאקמירדה תושדח

 .תוושקה תושדח תועידי םילבקמ ונא םוי ידמ

 תא םימסרפמ ונא .הגס לש שדחה רישכמל

 .ונתעדל תוניינעמ רתויה תועידיה

  םחמומ לש תעד תווח השקיב 3020 תרבח

 | רוגע םישדח םיקחשמ חתפל הל יאדכ םא
 | ל וצילמה הרבחה לש םיצעויה .טסאקמירדה
 , שדחה רישכמל םיקחשמ חותיפמ ענמהל 3:0
 . ןשייטסיילפל ,.יס.יפל םיקחשמ רוציב ךישמהלו
 | להקהש ,םינעוט םיצעויה 64! -ודנטנינלו
 . יקחשמ קוש לש תויעבל בטיה עדומ ימלועה
 | להקה" :שורפב בתכנ םיצעויה ח"ודב .היזיולטה
 | לש ולרוגב הלוע המ תוארלו תוכחל ףידעי
 | תעד ירקס יפל ,תוטושפ םילימב ."רישכמה

 יהגסב םיחטוב אל םישנאה בור ,6.186- 0 קקטה)וטוחוטז תרבח לש להק

 ינוס ,םינוש תורוקמ יפל
 תא הרשיא

 לש םיריחמה
 שדוחהמ | .ןשייטסיילפה
 | לש ימשרה ריחמה

 | רלוד 129 אוה רישכמה

 ט"שיל
 הזרדז

 פפו ב"הראב

 ה ודנטנינ .הילגנאב
 ולאל היריחמ תא תוושהל
 רישכמ לכל .ינוס לש
 ןופוק ףרוצמ

 יפקיה דויצ לש השיכרל

 ודנטנינ לש םיקחשמ וא

 | תדרוה

 | החנה



 ויטפשמ תויעב
 רבודמ רשאכ .ףסכ דואמ הברהב רבודמ .םידלי קחשמ אל טלחהב אוה םיקחשמה קווש

 תויטפשמ תוישרפ םיפשוח ונא םעפ ידמ .עצבו חוכ ,דובכ לש תויעבב םג רבודמ ףסכב

 .םיבשחמהו םיקחשמה קושל תורושקה תוניינעמ

 ,ימלועה עיבגה יקחשמו א"פיפ לש לגרודכה קחשמ תוכזב העודיה ,סטרא קינורטקלא תרבח

 איהש ,תנעוט 73%א6 2 תרבח !הילגנא תרחבנ תא קחשמב הבליש איהש ..ללגב ןידל העבתנ

 רתומ הל קר ,הרבחה תנעטל .תיטירבה לגרודכה תודחאתה םע תוידעלב םכסה לע המתח

 העיפוה הילגנא תרחבנ ,רוכזכ !םילגנאה םינקחשבו הילגנא תרחבנ לש םשב שמתשהל

 .הרתפנ אל ןיידע וז תיטפשמ השרפ ..סטרא קינורטקלא לש קחשמב םגו לאידנומב

 איהש ,תימואלניבה לגרודכה תודחאתה לומ םכסה הל שיש ,תנעוט סטרא קינורטקלא

 ןכדעל םיווקמ ונא .תונוש תונידמ לש תוימואלה לגרודכה תוודחאתה לע םג תיארחא

 .רתוי תיביטרופס הרוצב השרפה םויס םע םכתא

 םינעוצקמל תופידע
 תורבח ומסרפ רבעש שדוחב

 יצחל ןהיחוור תא תובר םיקחשמ

 םינותנה .1998 תנש לש ןושארה

 לע ועיבצה תובר תורבח לש

 םימוחתב םיקחשמ לש לודיג

 ,לשמל ."םייעוצקמ" םירדגומה

 לודיג התארה 6071 | תרבח

 דייצ ומכ תונונגסב יתועמשמ

 !םיגד גיידו םירופיצ דיצ ,םיאבצ

 ףילחת שפחמ להקהש ,רבתסמ

 דואמ | םיביבחתל | ילאוטריו

 ופדעוה ולאכ םיקחשמ .םירדגומ

 יקחשמ ,םיצורימ יקחשמ ינפ-לע

 םילוע 6:1 לש דייצהו גיידה יקחשמ !םירלוד ינוילימ וערשוה םהב הלועפ יקחשמו תוכמ

 .קחשמה לש ותחלצה לע העפשה שי ריחמל םגש ,ןכתי !רלוד 20 קר ל"וחב

 רבכ ל"וחב ,סנארט תוביסמ לע הברה םירבדמ ץראב תונותיעב רשאכ

 .4א תוביסמ יעוצקמ רתויה ןמשבו תשר תוביסמ לע םירבדמ

 בשחמה תא םיזרוא םישנא .רזומ טלחהב עמשנ שדחה ןועגשה

 תורשע המכ דוע םיכחמ םש ,רבח לש תיבל ותיא םיעסונ ,םהלש

 םלוכ דגנ םלוכ םיקחשמו תשרב םיבשחמה לכ תא םירבחמ .םירבח

 ךינעה לכב קיחצמה .שארמ ךכל ומאתוהש בשחמ-יקחשמב
 םיקחורמ םישנאל רשפאל ידכ תשר יקחשמל ומאתוה םיקחשמהש

 !תיבהמ תאצל ילב דחיב קחשלו ןופלטה ךרד רשקתהל תיפרגואיג

 קסא6הוסה
 לש קווישב הלחה ודנטנינ

 ןורבכעה .64-ודנטנינל 0%א6תוסמ קחשמה

 תרדיס ול שי .לילאל ןפיב בשחנ ןטקה

 ול שי ,עונלוק יטרס ול שי ,היזיולט

 םירצומ לע עיפומ אוה ,סקימוק תורבוח

 ,סקלפ ןרוקל תוריכמ םדקמכ םינוש

 ררוע קחשמה לש קווישה .דועו םידגב

 לעמ ףטחנ קחשמה .ןפי יבחרב הרעס

 עוראה דובכל .ףוריטב שממ תויונחה יפדמ

 םירצומ קר תרכומה ,תונח ויקוטב החתפנ

 !ןורבכעה לש ותומד םע

 אגא קחשמה חתפמ

 29 ןב םיקחשמ בצעמ ,

 !חצרב םשאומ ,תירבה-תוצראמ

 היהו [1ם(6זכ1גְצ תרבחב דבוע דאטסיורפ

 דאטסיורפ .א1[.\.א קחשמה לש חתפמה

 רחאל הטוקאד תרטשמ ידי-לע רצענ

 תוחיש רתא ךרד חצרב |הדוהש

 דאטסיורפ ,הרטשמה תנעטל .טנרטניאב

 השענ חצרה !שמחה תב ותב תא חצר

 .תיבה תפירש ידי-לע תעזעזמ הרוצב

 .םינש שולש ינפל עצוב חצרה

 ?תורצב 2 ולבאיד םאה

 ריבס י2 ולבאיד חו קחשל הכזנ םא

 ,8|ק28:6 תרבח ..לבא ןכש |חינהל

 ,(:6ם08מ( תרבח לש התולעבב היוצמה

 הרבחה הנעיא ₪|223ז6 !הריכמל תעצומ

 תרבח םג .םיישקב םויכ תאצמנה הדיחיה

 (?5ח063ח1 לש התולעבב איה םגש ,5זז3

 איה (:6ת08מ( תרבח .הריכמל תעצומ

 הל ןיאו ב"הראב קוויש תמצעמ השעמל

 .םיקחשמה תיישעתל שממ לש רשק

 םורגל לולע תורבחה יתש לש ןתריכמ

 תוינכותב םייוניש רפסמו םיבוכיע רפסמל

 ולבאיד לש קווישה ומכ ןהלש תודיתעה

 .םירחאו 8 ךלמה תמישמ ,2



 !סוריו
 יקחשמ םע רוטילקת ףרוצש ,המגדה

 תועומש דוע עוגנ היה ,הילרטסואב םיקחשמ ןיזגמל
 םינעוט ינוסב .א1.א.א.2 קחשמה לש ויה םיעוגנה ד הרבה .א/וח95 .\1הזטטזש ג סוריוב

 הרוצב יופ רולטה .דמטשחהומ חתה ) ,תצרחנ : 00766 0| %טוטהמ לשו ₪188 7ז6%| |
 2 ןשייטסיילפהש

 תאצל ןנכותמ

 תנשב קר הקירמאב
 רתוי םלוא 1

 תועומש רתויו

 ךיראתה תא תומידקמ

 שולשל בורקב הזה

 תועומש יפל !םינש

 ומ ןכתי ,שדוחה ונלביקש
 || ךיראת !הנשה רבמבונב 21-ב ינפיה קושה לא חיגי רישכמהש דואמ

 " ,הגס לש טסאקמירדה לש ותקשה ינפל דחא םוי קוידב אוה הז

 םיליבקמה םיצבקהש ,רסמנ ,םיקחשמה

 םהו וקדבנ הרבחה לש טנרטניאה רתאב

 .םיסוריול דשח לכמ םייקנ

 60 וחוה 8 60 וז

 תשפחמ \/6%%\אס0ס06 51₪0ו10% תרבח

 טרסה תקפהל | דווילוהב םיפתוש

 תועומש .(:סמותוגה6 /\ה (י0ח0וטז

 לע ססובמ ,עונלוק טרס תקפה לע

 .בר ןמז הזמ קושב ויה רבכ ,קחשמה

 אלא העומשב רבודמ אל רבכ וישכע

 .הדבועב

 ?תרזוח לפא םאה
 בשחמה תא קוושל הלחה לפא תרבח

 רכמנ בשחמה .ו-א[גשט-ה ,הלש יתיבה

 1300-ב םיליחתמה םיריחמב ל"וחב

 ותקשהל ןושארה עובשה ךלהמב .רלוד

 ףלא 1507מ הלעמל לפאב ולבקתה
 רתויב לודגה תונמזהה לג והז !תונמזה
 לפא יבשחמ .הרבחה לש הירוטסיהב
 םיבשחנ םה ןאכ ךא ץראב םג םירכמנ
 תמושת תא ךושמל הטילחה ודנטנינ | | ,לשמל .םיאקיפרגה לש םתדובע ילככ
 לש שדחה קחשמה לא םלוכ לש בלה .לפא יבשחמ לע םיעצבמ קירפ תא
 רבמצד תארקל אצי קחשמה .הדלז ורחמב | ו-\!גטה - לש | ונורתי
 לא בל-תמושת םיכשומ דציכו .8 | .םיהובגה ויעוציבל סחיב יביטקרטאה

 תועומשב ץצפומ קושהש ,קחשמ רבע
 שדוח ךלהמב קחשמה תא ונימזיש 492 לש בחרומ ןורכז ול שיש ,שדחה ולאל קר תויהל הרומא התיה וז 1 רישכמה לש ףסונ ןורתי !תוירטאב הרדיס .תוטלק לש תמצמוצמ הרדיס אלל תלעופ השדחה הסריגה 3 היהתש | ,תועומש ויה הלחתהב -ודנטנינל ווזמטו6 א-ה לש השדח ,בגא .בהז עבצב ויהי קחשמה הסריג איצוהל תדמוע יקאנ תרבח לש תוטלקהש ,םיחיטבמ | זוילע
 תוטלקה לכש ,עודי רבכ םויכ .רבמבונ
 בהז עבצב ויהי קחשמה לש תוירוקמה

 .םידומע

 ורבסאה בוט לזמ
 7110 םע ךשוממ ןתמו אשמ רחאלו
 קנעל אקווד הרכמנ זורפורקימ תרבח
 71 יוושב ,הקסיעה !ורבסאה םיעוצעצה
 תנש תליתב לעופל אצת ,רלוד ןוילימ
 הרהצהב רסמ ורבסאה רבוו )9
 ורבסאהל רשפאת השיכרהש .תונותיעל
 םישדח בשחמ יקחשמ דוע חתפל
 המכ בסהל תננכתמ סג ורבסאה
 זורפורקימ לש םייסאלקה םיקחשמהמ
 יס יפל קר אלו קחשמ יפוסמ לכל

 ן 5% 1 | : : רובח

 אלו םירקאה אל ,וישכעו עצ 6% הוסנתהל םילוכ' אל םינוגהו | במה תא הלטיב איה - הרירב הרתונ אל הריי סל < יסירק הה לש הצירפה רחאל .םניחב שדוח קחשל היה רשפא ,עצבמה תרגסמב [ - ג ,הרייס לש 861הא קחשמה לש םיקחשמה רתאל ו ו



 פסטה ₪!%6+35ז | וע
 סיטרכ והז .לוק-יסיטרכ לש שדחה רודה עיגמ רופגניסב 46:(6168 לש תודבעמהמ רשו

 ץיצהל הביסה תא ונאצמ הביסמה דובכל .ידמל תומישרמו תושדח לילצ תויוכיא קפסמה

 .םינושה לוקה-יסיטרכ ןיבש םילדבהה לא טעמב

 6763416 בוט לזמ
 תא םלועל איבהש הרבחה התיה (יז

 לכ תא ךפהש לוקה-סיטרכ והז .506 818510ז-ה

 לוקה-סיטרכ היה הז .בשחמה לש םילילצה םלוע

 .יממע תיסחי ריחמב רכמנש ןושארה

 תא קוושל הלחה 6:63צ6 ,רבעש שדוחב

 והז פסטת6 3510!₪8ז 1.וע6) שדחה לוקה-סיטרכ

 ל"וח םויכ רכמנה ,יתוכיאו קזח לוק-סיטרכ

 הז סיטרכ .ח"ש 760-כ םהש ,רלוד 200-כב

 אוה ,לוק יצורע 256 ול שי ."ינכפהמ" רדגומ

 .תואיצמ תשוחת תריציל יתביבס לילצב ךמות

 סיטרכה !םירוטסיזנרט ןוילימ ינש שי סיטרכב

 םהיכרצל ,5-חגט 5816חוג ידי-לע חתופ ומצע

 ינפלוא לש תוקפהל םייעוצקמ םיאקיסומ לש

 !דווילוה לש הטרסההו הטלקהה

 םויה דע ענ םריחמש ,םיביכרמ בכרומ סיטרכה

 דבעמ ,םישער ןנסמ ,לשמל !רלוד 1000-ל 500 ןיב

 תואיצי ,ץרהוליק 48 תוריהמב טיב-32 לילצ

 תבחרהל תורשפא ,םייגולאנא םילוקמר העבראל

 !הגמ 32 דעו הגמ 2-מ ימינפ ןורכז

 .הרישע תונכות תיירפס םע עיגמ סיטרכה

 לש תדחוימ הסריג אוה הירפסב טלובה רבדה

 .יבחרמה לילצב ךמותה ,1!חז63] קחשמה

 :טנרטניאב ולש רתאב ואצמת ףסונ עדימ

 ה 11ןכ:/ /\ארארא .8 ]וע טסה

 םיפוצפיצ ןדיע
 ,ךרעל הנש 17 ינפל ,תומדקומה םינומשה תונשב

 אל ,םיתבה לא רודחל ולחה .יס.יפה יבשחמ רשאכ

 לוק-יסיטרכ ויה ,תמאה ןעמל !לוק-יסיטרכ ויה

 הטלקה יפלוא ,םיניחלמ ומכ עוצקמה ישנא רובע

 לוקמרב וקפתסה םישנאה בור ,תיבב .המודכו

 םירק םילילצ עימשהל עדיש ,בשחמה לש ימינפה

 יכ זא םישנאל ויה אל תורירב הברה .םייתכתמו

 דנלורו ההאמי ומכ תורבח לש ינוניב לוק-סיטרכ

 !םירלוד יפלא ולע

 םינושארה םייתיבה לוקה-יסיטרכ ואצי רשאכ

 לוקה"יסיטרכ ,תאז תורמל .םילוז ויה אל םה

 עימשהל חילצה בשחמה םואתפ .הכרבב ולבקתה

 ויה .רוביד תולוק ונממ ואקב וליפאו תוניגנמ

 ןופורקימל הסינכ וליפא םהל התיהש ,לוק-יסיטרכ

 .שגרמ היה הז ,ואוו !תולוק םוגדל ורשפיא םהו

 .ונירוחאמ רבכ תוחווצהו םיצויצה ןדיע ,םויכ

 תכרעב רזבואמ אוהשכ עיגמ בשחמ לכ טעמכ

 טיב"16 לוק-סיטרכ ול שי .יהשלכ הידמיטלומ

 ןנוכ ןבומכו םיריבס םילוקמו גוז ,תוחפל

 םירזיבאה תשולש לש בולישה .םירוטילקת

 .ער אל ללכב לילצמ תונהל ונל רשפאמ ולאה

 -סיטרכ תא רבחל םיחרוטש ,םיבר םישנא שי

 הזו םייניצר םירבגמ םע ואירטס תכרעמל לוקה

 .בוט רתוי וליפא עמישנ

3 

 לילצ לש הלאש
 רסיטרכ ןיב םינטק םילדבה דואמ הברה שי

 הזמ לודג וליפא עציהה .קושב םיאצמנ רשא לוקה

 תיברמ ,יתעידי בטימל .ואידיוה-יסיטרכ לש

 ןתינ רשא לוקה סיטרכב םיקפתסמ םישנאה

 בור .בשחמה תא ושכר םהש העשב ,תונחב םהל

 אלו םילקש המכ ךוסחל ופידעי וליפא םישנאה

 .לוקה-סיטרכ תא גרדשל וסני

 :תודוקנ שולשב םהיניב םילדבנ לוקה יסיטרכ
 -יצורע רפסמכ .לוקה יצורע רפסמ ,תישאר

 עדוי אוהש םילילצה רפסמ ךכ בשחמל שיש לוקה

 תרומזת ,השחמה םשל .ןותנ עגר לכב עימשהל

 הלעמל תללוכ ,תיסאלק הקיסומ לש ,תינומרהליפ

 לכוי סיטרכהש ידכ .םינוש םילכב םינגנ האממ

 תוחפל בייח אוה דרפנב ןגנ לכבו ילכ לכב לפטל

 םיצורע תוחפ םע לוק-סיטרכ .לוק-יצורע האמ

 לכ ,םירנכה לכ :לילצ תוצובקל םינגנה תא ץבקי

 .המודכו םינלילחה

 םנשי .זטנוסמ לילצ תמועל םוגד לילצ ,תינש
 תומיגד הבו הירפס םכותב םיללוכה לוק-יסיטרכ

 -ללכ לכ לש םילילצה לכ ,לשמל .םילילצ לש

 תא עימשהל שקבתי סיטרכה רשאכ .הניגנה

 ןורכיב אצמנה רגאמב שמתשי >אוה לילצה

 םנאש םילילצ קר זטנסי לוקה-סיטרכ.ולש

 הברה עמשנ םוגד לילצ .ולש רגאמב םייוצמ

 .זטנוסמ לילצ רשאמ יעבט רתוי

 - דמימ"תלת - ואיוטס - ונומ ,תישילש
 םיטקפאה תכימתב יתוהמ לדבה שי .יתביבס

 לוקהיסיטרכ תיברמ .םייתביבסה | םיילוק

 .ינופואירטס לילצב םויכ םיכמות םישדחה

 .הנוש לילצ עימשמ לוקמר לכש ,רבד לש ושורפ

 ,םיידמימ תלת לוק-יסיטרכ םנשי רבכ םויכ

 ןודרוג באוי :תאמ

 ,הלאמש ,הנימי לש לילצ תשוחת םירצויה

 תוטלוק ונלש םיינזואה ,רמולכ .הרוחאו המידק

 .תיתביבס השחמה םשל םינוויכ רתוימ םילילצ

 ונילא ברקתמה והשימ לש השוחת רוציל ,לשמל

 רתוי םדקתמה ידמימ-תלתה טקפאה .רוחאמ [

 תתטותסתתוסת[4]|) "יתביבס לילצ" ארקנ

 לש השוחת רוציל דעונ אוהו ,(4טבוס

 ךותב ,לשמל .הביבסה ךותב היח תואצמה

 .לגנו'גה

 ,םיפסונ םיטנמלא דואמ הברה שי ,ףסונב

 תואיצי ולא :לשמל .םהילא בל םישל בושחש

 םילוקמר המכל .לוקה-סיטרכל שי תוסינכו

 ,תדלקמל ורבחל רשפא םאה ,ותוא רבחל ןתינ

 רשאכ .האלה ןכו ךמות אוה תונכות ולאב

 טעמכ ,העודי הרבח לש לוק-סיטרכ םישכור

 וליפאו סיטרכב ריכי שדח קחשמ לכש חוטב

 .ידוחי ןפואב וב ךומתי

 םימאות לש םלוע
 תוישעתמ בכרומ ונמיב םיבשחמה םלוע

 לש חותיפב בר ףסכ תועיקשמה ,עדי תוריתע

 הברה שי ,תורבח ןתוא דצל .תושדח תויגולונכט

 היגולוכטה תא תוקיתעמה ,תוינרצי דואמ

 רשאכ .םימאותה תיישעת יהוז .םילק םייונישב

 ,"לש םאות" אוה והשלכ סיטרכש ,ונל רמאנ

 םתואל עיגהל רומא אוהש רבד לש ושורפ

 .ןוכנ הז םיתיעל .ירוקמה סיטרכה לש םיעוציבה

 רתוי בוט םאותה סיטרכהש ,הרוק םיתיעל

 .ןוכנ אל ללכב הז םיתיעלו .(רידנ) רוקמהמ

 ןיחבהל תלגוסמ אלו טעמכ תישונאה ןזואה

 ףיסונ .והנשימל דחא לילצ ןיבש םיקדה םילדבהב

 ,םינוש םילוקמר ומכ םינתשמ םיברעתמ ךכל

 בשחמה אצמנ וב רדחה לש הנוש הקיטסוקא

 ונלש ןזואה .סיטרכה תא קודבל ונל השק רבכו

 םה דואמ םיטעמ .קיפסמ קייודמ אל רישכמ איה

 ,הדח הכ תילאקיסומ העימש םהל שיש םישנאה

 ןיבש לדבהה לע שרופמב עיבצהל ולכוי םהש

 .והנשימל דחא סיטרכ

 ?לוק"סיטרכ רחבנ ךיא זא

 רבכ הז םכל םיענ לילצה םא .ןיזאהל ,תישאר

 .םילתוכיא םילוקמר גוז רבחל ץלמומו בושח בוט

 ריבס .הזיראה לע בותכש המ תא אורקל ,תינש

 לע םירקש בותכת אל תדבוכמ הרבחש ,חינהל

 ,רוכזל בושח .המודכו לוקה-יצורע רפסמ :הזיראה

 | !םיבוטה םירבדה תא קר בותכת הרבחהש

 .,םירבח םע ץעיתהל ןתינ .ץעיתהל ,תישילש

 1 .דועו םינותיעב תורוקיבו תובתכ אורקל רשפא



 ,ללכ וה דב

 ו
 היזיולט | תורדס
 ודעונ םיטרס לעו
 תא | לצנל יִדכ

 תויומדה

 אמגודל ואר .תוריכמ םודיק ךרוצל תומסרופמה

 "ןמטאב" ,"םיבכוכ-ןיב עסמ" ,"הליפאב םיקית"
 כ יי ו

 דעונש ,בשחמ קחשמ :הנוש תצק והשמב רבודמ

 !הז תא םישוע ךיא !היזיולטה תורדס תא םדקל

 ולכות קחשמה ךלהמבש םיגאוד - דואמ טושפ

 םישדחה םיקרפה לע עדימ יעטקו םיזמר תולגל
 ,נואג תמאבה רבדה !היזיולטה תרדיס לש

 ..ףסכ הלוע םג קחשמהש

 קחשמל תשר קחשמ ןיב בלשמ קחשמה

 איצמהל ולכות קחשמה ךלהמב .םידיקפת

 ,םירוביג תויהל ולכות ,"תוקיתע תוינווי תודגא"
 ,בוהאלו אונשל ,םישנא ריכהלו שוגפל ולכות
 .םחלהלו דדיתהל

 תויורשפא דואמ הברהמ בכרומ קחשמה
 םיירוקמ ,םיניינעמ (םירופיס) םישיחרת הברו
 :םיעזג השולש שי קחשמב .םיעיתפמ וי
 יצח םדא יצח) םירואטנקהו םיליפנה ,םדאה"ינב
 ג
 -ומישת םא .םילכונו םיאמיכלא ,םירפוס ,םינהכ
 םימסוק שממ ןאכ ןיאש ולגת בטיה בל
 .םידיקפת יקחשמ הברהב גוהנכ םיפשכמו

 2 וא
 בושח דיקפת שי םימסוק םוקמב -
 חוקרל םילגוסמ ,םתונמואב ,ולא - --

 ב ,םרכומלו םינוש םייוו

 םינהכל םג שי בר חוכ .דועו םירפוס רובע

 ,היזיולטב

 מ ,םתנבה

2 = -<0 
 \ קי 5% םינהכה .םיעוצפהו
 עב םיסקט ךורעל

 0 םיסקט | .יפושיכ
 הגיל ןויש ושרדיו םיבכרומ

 !תוכורא תוליפת לש הפלעב

 עזגב םתרחבש ירחא

 תא םג רוחבל םכילע תומדבו
 םילילא 14 שי קחשמב .לילאה

 ,סואז ,םילאה ךלממ לחה םינוש
 ,ולופא ומכ םיבושח םילא ךרד
 שי לילא לכל .םירחאו סמרה
 תונוכתה קוזיחב תועמשמ
 ךירצ .תומד לש םירושיכהו
 ת"וברתב גוהנכש | ,רוכזל
 םילילאה-ידבע לש תומודקה
 !ןברוקו חבז תאלעה ללוכ ןחלופה

 טשקתהל תורשפא םכל שי  ,חונקלו
 ,םייניעה ,רועה עבצ :תינוציח הניחבמ רדהתהלו

 ו
 ןיב .תוחלוגמ םינפב וא םפשב ,ןקזב םג רטעל
 בג
 .םכמצעל ונקתש הנובתהו

 ילפה הברמל .בר עדימ ולבקת הב בותכ המ וארקתו הליגמ ומירת םא ,לשמל .תויורשפא הברה ללוכ ושעת םתוא םיצפחב שומישה
 -2 םידדצ ינשמ הבותכ הליגמהש דואמ
 יו דצב בותכ המ קודבלו ל

 הש .םיבכרומ םישומישלו םינוויכ רמ הקידבל םינתינ םיקחשמ
 יטמוטוא ברקו ינךי ברק .םיינשל קלחתמ תוברקה עונמ

 לא ומ 4 -- בשחמל תתלו ביריה ו

 התא ברקב גרהת וטאכ

 .תשר קחשמב רבוד
 ןוזווג באו' :תאמ

 ןוסאל ךירצ .םיביוא לוסיחב
 הא בטיה לצנל ,םינוש םיצפח

 לג בל יג
 יומי ינו
 וי ב יו
 ווזעיש ,תובשחוממ-תויומד
 םרושיכקה תא לגרתל ךל
 ןתוא ןיכהלו ךלש םינושה
 תודמועה תומישמה תארקל

 .ךינפל

 קחשמל תורבחתהה

 ותאה ךוד תישענו הטושפ
 שי .פומט!וזסתוס< תרבח לש

 רנחתהל תוורשפא יתש

 הוא'ג | תנכות תרזעב

 ןפדפד ךרד תלעופה

 ו ייל ימי = יי יי בב

 תא .פוחט!וזסחוט< לש םיקחשמ רובע החתופש

 ן"תש .רתאהמ דירוהל ןתינ תונכותה יתש
 ג

 .שוטניקמה יבשחמב
 חול ,חיש ירדח ללוכ קחשמה לש רתאה

 לודגה ןורסחה .םינקחשה שומישל דועו תועדומ
 37) רלוד ג0-כ הלוע שדוח לכש ,קחשמה לש
 "חמו הקיפרגב ךמות וניא קחשמה .(ח"ש
 הארנ ,ונמיב .תודוקפ לש תיפוסניא הדלקה
 תצק ושמ רובע רקי תצק והשמב רבודמש
 ואי יד א!!! -ה יקחשמ יבבוחש ,ריבס !ןשוימ
 הול סכילע ךכ םשל .ןמז ךרואל וליפא ונממ
 . רומאכו םייוסמ דואמ יפוא םע םיקירפ
 % !ןשוימ

0 2% 

 *% יצ .ק1הצ .חש /51ה וה קוו 8 .
 הסחה הק

+ 



 ההווי...

 הרבחל .תשר יקחשמב הכמתש ,םלועב תונושארה תורבחהמ התיה הרייס

 לש םחה טיהלל הכפה טנרטניאה תשרש יינפל דוע םיקחשמ 385 היה

 םירומיהה קחשמ - וניזאק יראלל תותלד תחתופ 516713 ,ולשכע .םלועה

 רבדה .טנרטניאה ךרד קחשל הצורש ימל רקיעב - ,יביטמיטלואה

 ,קחשל ידכ לזמ ךירצ אל !ףסכ הלוע אל דספההש .הזה וניזאקב חוטבה

 ...םינוויכה לכמ םורע ,יראל ומכ ,ראשהל אלו תונהל .רמהל

 םג  ,קחשמה | ןמזב

 םיט'צ שי -  טנרטניאב

 ,םינקחשה ןיב (תוחיש)

 :לש הריוא אמגודל ומכ

 םייוסמ ןולמב ברע תחורא

 וניימדת ,(ילאוטריו לכה)

 תילאוטריו החורא םכל

 םיבשויה םישנא 15 לש

 קנוגסס ןחלוש | ביבס

 םילכאמו םיטלסב סומע

 םע ,ןולמ ךותבו ,םירחא

 םיביבח םירויצ) יראל תרואפת

 .תמלוה עקרה תקיסומו (דחוימב

 טירפתהו ,םיישפוח תואקשמה

 םיעיגמ ןאכמו - תונמזהל חותפ

 -ב וא קחשמב וא םירומיהל רשי

 וטלומ" .(טנרטניא) "(2ת ]וח6"

 6" םוקמ רהז | "ורויד

 םשש םיחמומה םינקחשל

 לע רקיעב םירבדמ םה
 אוה םהלש | תונוחצינה

 קרש ההובג םוקמב אצמנ

 ההובג דוקינ ךל שי םא

 .סנכיהל לכות

 סאלל עוסנל ךרוצ ןיא

 טושפ - רמהל ידכ סאגו

 ויהתו קחשמה תא וליעפה

 יוצר) ,יראל ןונגסב םש

 ,(םדוק טנרטניאל רוביח

 לוכיש םישנא הברה לש םולח

 םתא ללכב םאו םשגתהש תויהל

 אל הז לבא ,יראל תא םיבהוא

 .טסווק

 םירדח הברה שי ןולמב

 וחקית .ךלש רדחה דע יבולהמ
 .6 יראלב ןולמה תא אמגודל

 קחשל םכל קשחתמ םע זא

 זא םלועה יבחרמ םישנא םע

 עיקשהל ץילממ יתייה אל תרחא הז תא ונקית

 ןונגס ילב 110316 קחשמ ףידע יכ - קחשמב ללכב
 .יראלה

 דצמ םירומיהה יבהוא לכל

 יראל לש םיקירפה לכלו דחא
 - שיגה הז הנה - ינש דצמ

 ירחא .יראל לש | וניזאקה

 חיגמ | תואקתפרה | יקחשמ

 ולכות ףוס ףוס וב ,הז קחשמ

 סאלב ומכ) וניזאק תיבמ תונהל

 קחשלו ,יראל ןונגיסב (סאגו

 :םכילע םיבוהאה םיקחשמב

 ,םתבשח המ) | רקופ

 יראלב "רקופ פירטס"
 םהשכ םיליחתמ |םלוכ

 ,ק'ג-קלב ,(םימוריע
 הטלוו ,תויבוק יקחשמ

 םילימב .לזמ | תונוכמו

 לטבתהל - תורחא

 .המח היטבמאב

 םירחוב םתא קחשמב

 יקחשממ קחשל ימ םע

 לש םימדוקה הקתפרהה

 יבבוח םע) טנרטניאב וא יראל

 בורב הזש - םירומיהו ,יראל

 .(םיקחשמה

 הריחב םכל שי קחשמ לכב

 לעו ןונגסה לע ,רומיהה הבוג לע

 :ומכ םינוש םיקחשמה יבצמ

 חצנמ והשימש דע תויורחת

 םתא קחשמ | לכב)

 ,רחא םוקמב םיקחשמ

 קחשל םלוכי םתא לשמל

 ןאכ .רדחב וא ,הכירבב

 תא דיספהל ששח ןיא

 ךל וולי דימת יכ ףסכה

 וליחתתש וא דועו דוע
 לבח) הלחתההמ

 ךכ לכ אל תואיצמהש
 קחשמ לכ ןמזב ,(הדמחנ
 רומוה שוח דאמ הברה שי
 םהש תוחידב םירפסמ םהש הידמוקה ירבח ומכ
 שי ,יראל יפ-לע םיחצנמה תמישר ךותמ וא םיבהוא
 .םיפתתשמה ןיב תוחיש

 | 66 לוו( [,הזזץ'< 6: 38וח0 :קחשמה

 רוביח ץלמומ) .יס.יפ :רישכמה

 \ יי? ג
 ינולא דשא :קחיש

7 
 ב ג ל יב יב
 הביהרמ ,יסופיט יראל קחשמ לכב
 תוימדה רויצב ועיקשה ,םיעבצב
 ןולמה לש םירוזיאה לכבו
 ב
 הזיא ומכ הארנ אוה ללכ ךרדבש
 .םכמצעב וארת - הזכ בויב

 85% - לילצ
 ,הקיסומה תא דאמ יתבהא

 גוי וב ב דנו "ג) וי ב מה * )"ווב

 .זא'גה ןונגס - ןאכ תעקשומ

 ישר רג
 ללכב ךרוצ ןיא ,דאמ חונ קחשממ
 ובכעב שומישה .יהשלכ הנבהב

 בור .םירומיהל דחוימ ,דבלב

 תועצמאב השענ קחשמה

 יי ו ב

 ו ג יו ה
 אל ,טנרטניאה ילב םירומיהל
 טנרטניא םכל ןיא םע ץלמומ

 כאוט ספותש [10ָצּג6 קחשמ ךידע

 .15\450 תמועל

 100% - םייח ךרוא
 זא םגו ףסכה תא םידיספמש דע

 לבח - דוע ךל קפסמ בשחמה

 .ובד ותוא אל הז תואיצמבש

 74% - ללוכ ןויצ
 יבהואל דאמ דמחנ קחשמה

 ידכ טנרטניא הבוח - רנא'זה

 בשחמ תושירד ,קחשל
 כ

 ור גינו ל
 ו

 :טנרטניאב
 +4: [ [\ש וצו וס.

 +4: / וצו וא .516זז ה. 60 ה



 עמ דירוהל ןתינ ןהמ תובותכ םימסרפמ ונא הז רודמב

 מומ רודמה ,םידבכ יד םיצבקהו רחאמ .ןוקית יאלטו

 ור אוהש תועש המכ ףורשל ןמזומ דחא לכ ,הצלמה

 םיראלופופ יכה

 .םיצבקה הורוהנ הצו

 תיזו -
 וג בגאוי :תאמ

 גנרטניאב םיראלופופ יכה םיקחשמה םהמ
 הלועפו המחלמ יקחשמ לע בשוח רשיש ימ

 םסרפצנש ,שדח רקחמ יפל .העוט טושפ

 םינשיה | םיקחשמה | אקווד | ,שדוחה

 יקחשמ ,טמחש ,שב-ששומכ םיסאלקהו

 קלחה תא םיספות ,'גדירב םהב םיפלק

 ,ולא םיקחשמ .תשרה ינקחש לצא ירקיעה

 רוביח וא בשחמ תומצוע םישרוד אל ,בורל

 אל םיבר םירגובמ םינקחש ,ףסונב .ריהמ

 םיפידעמו הלועפה יקחשמ םע םירדתסמ

 .םיטושפ ןחלוש יקחשמ

 איוע רוזא
 רתא לש איש יגשיה לע תחוודמ טפוסורקימ
 הרבחה ירבדל .20תש ה ,הלש םיקחשמה
 .םייונמ ןוילימ ינשמ הלעמל ללוכ רבכ רתאה
 וב םינקחש ףלא 16-מ הלעמלב ךמות רתאה
 .תינמז

 דס(ג| גחהוהו|3זוסה
 7ס0067-ב

 [הושזהסו 206 ה ,טפוסורקימ לש םיקחשמה רתא ךרד \ חמו ון זוטת 7018| תא קחשל | ןתינ שדוחהמ

 0 7006 םיקחשמה רתאב ןבומכ י קחשמה יסנאלק םוט רפוסה רצויה תיבמ שדחה קחשמה + 2 גו וה כט ו 2 תא סניחב קחשל רשפאת ו ק3בוהחססוו 5וא =
 ג 1כ:/ צצו לסט 00

 :; וו ;סס+סה||
. 

 [* ב 1%

 תא החתפ סטרא קינורטקלא תרבח
 4 םכל רשפאמ רתאה .הלש לגרודכה
 וה תולע .התוא להנלו יאקירמא לגרודכ

 יאל רוביחה דבלמו (ח"ש 80-כ) רלוד

 ד לעופ לכה .תפסונ הנכות םוש םיכירצ
 ₪ ,בגא .(ררולפסקא וא פייקסטנ) םכל שיש
 .המלש הנועל תימעפ-דח

 / וארא 635 קס 1566 0 סהר

 חו 0
 דחוימ רתא המיקה 5%! תרבח רש

 1 םיחה ירחא בקוע קחשמה 8
 גו ואידיו יצבוק ,תונומת ללוכ רתאה .קוחרה
 | / .קחשמה לש המגדה

 שש .ןכ6ס כ16586ת6ז71.001ר/

 < /בזסז 8 |
 ? ןתינ (:גה0(65חו לש קחשמה רתאב
 . : בח דגנ שארב שאר קחשמה ג זס
 חת ןתינ תורישה :בל-ויש !ץלמומ טלחהב סלועה
 וישדוח םולשת

 0 \ : - ו-6

 ךּבח הז5
 ינפלוא

 דע ישפוח קחשל רשפאל וטילחה ינוסב
 .רבמטפסב

1 ; 1 

 "= יש 14 818 00ר

- 

 ?חטמל .הסינכהש ,ועידוה ינוס לש 9
 ב לומיס והז !םניחב בוש איה דגה



 |הה 0 [% | 5 | - | | |

 426 0[ל תומישמה רוטילקת והז | 2 5 (הז5 06
 תודיחי ללוע רוטילקתה | .םתוקותמ 4

 :םכתאנהל ףסונ על 3 ) 1 ה

 100: / וארו ג 56010 1705.ת61/308) ְ 6 ּ 4 ,

 לש שדחה הלועפה קחשמ לש רתאה

 הלילעה לע בר עדימ ללוכ \וזפומ תרבח

 .()08א6 1[-ב ןהב

 150: / / ו 111א11] ץו6.6סתר

 מזב תואקתפרה קחשמ והז .יטנרטניא

 ושרל רוביח ידכ ךות לעופה ,יתימא

 ."םילמגה יבכור" ומכ תושדח תויאבצ

 עדימו תונומת ואצמת קחשמה לש רתאב

41 11 0856.8 50 6601 
. ₪ 8 27 7 0 3 ]: 2 ְ | 

 דמזווו וו | 6

 ושפאמ רתאה ,ראשה ןיב .דועו תויומד

 שמתשהל ידכ ולש תויומדה תא דירוהל

 2000: דחשס 41
 טסווק לע הזירכה [ם!סתגת תרבח

 :וקדיבו וציצה זןיינעמ עמשנ .טנרטניאה | וי

 ?+ק:/ /200000651.1ם.ססתב כעיר הודרואי

 1 כ: | וארא .5181781686018 618.00

 %- 0 ו 0 כ: / / עט סמ טנרטניאה רתאל הנכות יאלט התלעה הרייס

 ילע ונעמש אל טעמש הלועפ ק .םודאה ן 0 לע ונ . הכימת רשפאמ יאלטה .םודאה ןורבה לש
 שכע דירוהל ןתינ ולש המגדה תסריג . ירו יר 0 < |! +1 ור + >> רופישו םינושה םייפרגה םיציאמב תבחרומ
 :טנרטניאהמ .ביואה יסוטמ לש תיתוכאלמה הניבב

 110:// ה 1ןכ:/ /טעטש 66 0870 30.00

 ורע .2006מ167181תת)16מ1.00ב / סו מ10808.1]

 וס ח+620 3 6טזה 158 | |
 לע תאצמנ רבכ קחשמה לש המגדהה תסריג

 התוא דירוהל םינמזומ םתא .טנרטניאה תשר

 ךמות קחשמה םכתעידיל | !םשרתהלו

 \0ס0002:ב

 ה 1(ןכ:/ /\עצעוא עולש סא .טסתו וס

 ימשרה רתאה תא החתפ אוסתס|ו|ג תרבח

 ןיב בלשמ קחשמה .(זזשמ(? שדחה קחשמל קחשמה לש תשרה תסריג תא הפשח הרייס

 ירבדל ,ףסונב .םילזאפו היגטרטסא ,הלועפ היגטרטסא/תוברק קחשמ והז .חנט![1ק1גצטו

 לש רתאה .רדבמ דואמ קחשמה ,יחתפמ רתא ךרד קחשל ןתינ ותוא ידמימ-תלת
 .םכתאנהל בר עדימ ללוכ קחשמה | טרטניאהמ דירוהל ןתינ .הרייס לש םיקחשמ

 11ק0:/ ששעוא 1.6(11סזב 6( זז תחול קחשמה לש המגדהה תסריג תא



 עיפומה עדימהו םינמזה חול

 6/0615+סוו 2
 יקחשמב שדחל המ דוע ןיאש יתבשחשכ קוידב

 6007510111 2 תא יתלביק היגטרטסא

 תיתרשסא הריקמ
 2 "מיה

 תא | בשחמל | האיבה הריס

 הריקח" תרדיס תא םהבו םיטסווקה

 תקתרמ םיקחשמ תרדיס ."תיתרטשמ

 הרטשמ תדיחי לע דקפל םכילע היה הב

 .תונוש עשפ תומולעת חנעפלו

 "קבדנ" תיתרטשמ המולעת ,ויושכע

 תעכ .היגטרטסאה יקחשמ לש ןועגשב

 .תונונגסה ןיב בלשמ קחשמה

 דקפמ ידיללע הרצונ הרדיסה

 סטייג .סטייג ליראד ,רבעשל הרטשמ

 סל'גנא סול תרטשמ דקפמ היה

 אל) סטייג .מ"מיה תודיחי ידסייממו

 שמתשה (!סטייג ליב םע לבלבתהל

 תוקיטקטבו םישידח קשנ-ילכב

 ,תומוהמב ,תונגפהב לופיטל תודחוימ

 סטייג לש תוטישה .דועו םיטסירורטב

 .םלועה יבחר לכב רבד םשל וכפה

 תודיחי 15 ללוכ שדחה קחשמה

 תורשפאו רורט תומישמ 15 ,מ"מי

 פג שי קחשמב .תומישמ ךןורעל

 ,םיפלצ ,הלבח ירמוחב לופיטל םיחמומ

 קשנ ילכ ,םיניירושמ בכר-ילכ ,םיקוסמ

 -יצפנ ,די-ינומיר ,םימוערצ הבו םניוש
 .דועו תלד

 העברא דע קחשל רשפאמ קחשמה

 הרייס לש פיקחשמה רתא ךרד הרבח

 תמאב שדחה תורשפאה .טנרטניאב

 להנלו םיטסירורטה תא קחשל ...איה

 ירורטה ינוגריא תא

 :תכועמ תושירד
 ןורכיז הגמ 16 ,הלעמו 90 םויטנפ

 95 תונולח ,קסידה לע הגמ 120 ,ימינפ

 ץלמומ .תעבורמ תוריהמב .יד.יס ןנוכו

 טנרנטניאל רוביחו םדומ סג

 המישמכ יתלביק הזה קחשמה תא

 ןאכ ?ינממ םיצור המ ןיבהל ןויסינכו

 .הלק המישמ אל וזש יתנבה

 :םיינשל קלוחמ קחשמה

 וא יתימא ןמזב הריחבל) תומישמ

 ,תודיחי תיינב) סיסב תיינבו (תורות

 (תודיחיה לע טולפל ידל םיטובור תיינב

 םינוש םיעזג הנומש שי קחשמב
 תונורסחהו תונורתיה םע דחא לכ !ירמגל
 ןמז) קחשמה בצמ תריחב רואל .ולש
 םיעיגמ ,עזגה תריחבו (תורות וא תמא
 שי .הדקפמה םוקימ תריחב ךסמל
 :םינבמ המל סיסבב

 קיפמ - 2100070 [80ווווֶץ
 .תודיחי לע הטילשל םיטובור

 תודיחי הנוב - 6 וט|ס !30וע
 .םיסוטמו םיקנט ,א1102118 :ןוגכ

 ןוקית - (יסתומוהת6 סו ווצ
 ,תודיחי ,קשנ-ילכ רקחמ ,םיעוגפ םינבמ

 .דועו תודיחיב םיטובור תבצה
 ןוקית - ]61111 מגה ה טטתרטמו

 .םינבמ גורדישו
 תריחב - ]| .גטחסה נווה

 תופתתשמ תודיחי ,המישמל םוקימ
 .המישמה תלחתהו ( (41180% ,6א |06 ,הגומט ,800101) המישמ גוס

 יקחשמב םסי חילצמו םינהנש םיסונמ םינקחשל אלא םיליחתמ םינקחשל ץלמומ וניאו דוחימב השק קחשמה
 .ןונגסב םירחאו םיק א -( ()א1 ומכ

 ץיבוקרמ םעונ :קחיש

 =-- 8 
 א די =בכ רג יש חמש 46

 ב ידי-לכע רסמנ ןאכ

 84% - הקיפרג
 עמ םיטרסבו החיתפב הקיפרגה
 | הקיפרגה ךא ,דאמ | המישרמו
 = | | .תנבצעמו תעקשומ אל תומישמב

 % 90% - לילצ
 ,ןונגסל המיאתמו תיבצק הקיסומה
 .םיבוטו םייתואיצמ םירובידה

 9% - קחשמ תמר
 ועפתל 0 הוונ דאמ הטילפה

 ([- - םייח ךרוא
 | הנומש !םימעפ 6 תוחפל
 הוה = קחשמ יגוס ינש לופכ
 - !קחשמ תועש

 | % - ללוכ ןויצ
 ורבו םיבר תונורתי קחשמל
 המ ארק שרודו דאמ ךבוסמ אוה
 ; האמ לעמ לש תרבוח)
 ,הנהמ קחשמ לכה
 !םיסונמ םינקחשל

 :תכרעמ תושירד
 ) ןורכיז הגמ 24 ,133 םויטנפ
 ו הגמ 50 ,תעבורמ תוריהמב יד"יס
 קחשמה תושירדה תורמל .קסידה
 !ילש 16 א.\\ו-ה םע יפוי לעופ

 =. א
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 םע ףותישב חתופ םלועב קייודמה םיעונפואה רוטלומיס

 1997 תנשל לע-יעונפואב םלועה תופילא

 עב | 0[6351|
 רובעל דמוע ןמזה עיגה רודמה
 .םיבורקה תונויליגב םייוניש המכ
 דואמ רודמ והזש ,רבתסמ
 םכמ םיבו ...לבא | ,יראלפופ

 םינוצ םג | לולכיש | ,ושקיב
 תוסחיתה םגו םיקחשמל
 תסריגב ןשייטסיילפה יקחשמל
 הנוחחאה השקבה .םהלש לאפה
 םיטונ ונאש ללגב ,תינויה דואמ
 תואסריגב םיקחשמה תא וקסל
 וודישה תטיש וזש | ,אז567ה

 0:[(6.438 11003 לש םלועה יפולא"

 רתויב ריעסמה רוטלומיסה אוה 6

 שמתשמל רשפאמ רשא םיעונפוא יצורמ לש = עמה
 הלעמל לש תוריהמב סוטל ישיאה בשחמה תשע

 ₪ -ש- םגדמ הדנוה עונפוא לע ש"מק 300-מ ,%

 םיבכור 23-ל דע דגנכ תורחתהלו ,5

 םיטרופמ | םילולסמ |הרשעב | םירחא

 .םייפויב רתויב םימיהדמו

 לש הימדה םיללוכה קחשמ יבצמ יוביר *

 .ןמאמ בצמו ןומיא בצמ ,םלועה תופילא

 תישיא הריחב יפל תורדגומ ישוק תוגרד *

 .ףולאל דעו ןוריטמ לחה

 לש תורחתל לצופמ ךסמל תורשפא *

 דע לש תשרב קחשמו דחא-לע-דחא

 .םינקחש השש

 ללוכ ,םיציאמ םיסיטרכ רובע םירופיש | *

 .ההובג היצולוזרב עבצ תורשפא 0

 ,תוציפק ,("סוס") דחא לגלג לע העיסנ םיללוכה 100%-ב םייתואיצמ הביכר יטוטהל

 .תויושגנתהו תוקלחה

 .ינויזיוולט ןונגסב םיצורמ לש רזוח רודישו קחשמה לע תיפצת תויווזו תודוקנ יוביר

 עונפואה ןוויכו (הליל יצורמו לפרע תועפות ללוכ) ריווא גזמ ,קזנ ,תואיצמב האלמ הטילש

 .םייתימא םינותנב שומיש ךות

 ירפ-דנארג ילולסמ יניצרה ןקחשל קינעמ (:3ג%וז0] 110008 5וגק6זטוא6 לש םלועה יפולא

 .המצע הדנוה תרבח לש ןחבמה לולסמ תאו בוחר ילולסמ ,דחוימב םיריהמ

 הניבב םלוכ םייונבה - תורהנמו תוציפק ,םירשג ,גז"גיז ילותיפ ,ש"מק 300 לש םילוקיע

 .םלועמ הרצונש רתויב תשגרמהו תיתואיצמה קחשמה תיווח תא םיקינעמ תיתוכאלמ

 כ: 06 |ו
 יקחשממ דרחאל ךשמהה קחשמ אוה 12=/\ 01.06% ||

 קחשמ | והז .םלועב רתויב םייראלופופה היגטרטסאה

 שולש ןיב קתרמ בוליש לעבו ויפויב ביהרמ היגטרטסא

 לוהינ :םילועמ היגטרטסא יקחשמ תונייפאמה תונוכתה
 ןשקאב םיעפוש תוברקו םידעי שוביכ ,ךלש אבצה יבאשמ

 קסופ יתלב

 לע םהינב םירחתמה םיעזגה תעבשמ דחא לע דוקיפ חק

 .היצזיליוויצה הדחכנ זאמ חנעופ אלש ירותסמ חוכ יוליג

 םתוא לצנל דמל .תונורסחו תונורתי שי עזג לכל

 תישיאה ךתבוטל

 יוהי, תא ומצעב ןכדעי קחשמה - ףקתהו רוקח ,רוחס ,הנב
 : .ךלש תולועפה תואצות

= 
 ו וב וו

 ןושארה קחשמה .תיאקיומאה
 ...אוה הניפב םיחראמ ונאש

3 6% 

 קחשממ דחא אוה 16%%6ח 3

 אצי קחשמה .םלועב םיבושחה תוכמה

 לרו תולודגה ואידיוה תונוכמל הליחתב

 .ןשייטסיילפל םג בסוה זא

 תורשעב רוחבל רשפאמ קחשמה

 .קחשמ יבצמ לש לודג רפסמבו םימחול

 ,תידמימ-תלת קחשמה לש הקיפרגה

 יעטק םע ההובג היצולוזרב היושע

 - ינופואירטס לילצה .םימישרמ ואידיו

 .(דנוארס יבלוד 1

 לארשיל עיגת לאפה תסויג % שישב ₪. 5
 (9.11.98) רבמטפס עצמאב

 ןאףה א'גה



 1 תואיצמה תא וכפהת

 ושכע .קיטסלפהמ םילייחה .עוצעצה

 -- ף - - 5%(" ! . י
 - לר

 דקפמ רותב דוקיפ חק .קיטסלפ ילייח לש

 הוזחחצש \16ח :קחשמה

 יס.יפ :רישכמה

 ינולא דשא :קחיש

 65% - הקיפרג
 בג מיג לא 2

 -דח ומכ רתוי) דמימ תלת שי

 ג ים ב קי

 יש 4? יו יע>+ שק? = יביג =

 ג" = )יבינו יל

 .ובדמב

 ב
 ג גיב ינו יש 1

 וג ו גי וב וגה

 לש תוכיא תוחפל) הבוט תוכיאב

 .(ןופלט

 88% - קחשמ תמר
 תמדוק האירק ךירצמה קשממ
 ץלמומ ,(תצק שממ) תרבוחב
 רז ני דגם דג במ

 60% - םייח ךרוא
 רבו כ = גג כמ מינג דנג יב

 יי וג הו יגל וב

 םהמ קלח ךרטצתש תונבצעמ
 דע ב ו גב יו צג ב

 ו גייל היו בו

 זא םיממעשמ םיבלשל םיעיגמשכ
 קסידה תא טמרפל אל !תוריהז
 11 ב כ ג וב

 יו -
 ו יג מ עו ג'וי נגו ב
 לע גב יש 4? 2 ב ו ו בב
 גל ג לגנות ו ל ב- וב
 נג 1 יג מ בב

 בי? |,"

 המודמה

 שא ךותל ךישנא תא לבוהו ברקה הדשב הקלחמ

 .וז הלועפ-תייגטרטסא קחשמב ברקה

 ונל היה םינטק םידלי ונייהשכ .?םירכוז

 ,נשב דחא םימחלנ םהש וניימדו קיטסלפמ אבצ

 םהב ללעתהלו ,םיקנטב םתוא סורדל ונבהא דימת

 תא םירכוז .לבח אלל ינוימד י'גנבב שומש ידכ ךות

 םה הנה ןכבו ?ונמצעב ונפסוהש םישפוטמה תולוקה

 בשחמ קחשמב הרוק הז םעפהש אלא .םירזוח

 חכוותאש ינא ימ לבא ןשקא הז השעמל יגטרטסא

 ?הרבחה םע

 ילייח

 וב 1992 תנשמ קחשמה ,אגתַפסז תא םירכוז

 רהזנ התא ךכ ידכ ךות ,םהב עגונ אל בייואהש |-

 - אל םא םגו םירכוז םתא םא ?םילייחו םישקוממ

 תצק הלילע םע קר ןורקיע ותוא לע אוה הזה קחשמה
 .םיקוריה תא םיפקות םימוחה :"תבכרומ" רתוי

 המכ ךל שי ישארה טירפתב לכתסמ התא רשאכ
 ₪001) תונוריט איה םהמ תחא ,הריחב תוירשפא

 שי :קחשמב קחשל ךיא דמול התא תונוריטב ,((.גחו יור דואט ד וווורוורר (( בח

 קשנ-ילכ שי םהמ דחא לכבש ירי יחווטמ המכ יש" רכ ך
 ידי לע לבומ התא קחשל ליחתמ התא רשאכ .רחא
 םילייחב הרוי התא םש ,הבורב חווטמל רעיב םיציח
 ךישממ התא ךכ רחא .םיבכוש וא םידמועה ןוטרקמ
 םילוכיש םיצעו םיקנטל תולדג תורטמהו םינומירל
 (תולגל ןמז הברה יל חקלש [כ-כסיאה דחא שקמ ריכמ אל התא םע םינומ 3%
 קה תאו הקוזבה תא שי ךכ רחא

 \ -\ הרותורר
 ירהמ רטפיהל השק) .ףרש ה

 וייצל בושח תושויט

 יררו וו ווו ו | הסירהה ןויער תא דואמ ובהא םיתנכתמה< יתחורתמהוע
 | ופו . | תוכיתח ?יל םילייחה תא

 ן ו רש ץוציפה ירחא ראשנש ףוגה הז ינשהו ,ןוילע |

 יגמו םדקתהל ךישממ
 וו רחחוור

 לש ןווגמ םכל שי ובש ,רתויב %ו
 , שמ יאשמ ,ת אושו 9 \ ירפכווו -

. 

 סנכהל? /' \ רטצוחל רו די -רוו תינוכמל ל םילוכי םתא ,תניירושיל ת
 %ו%ה : [-תושו לע ווב | / /? 1

 חקול הז םגש)/ י ן

 ה ל ט
 יפייכה רוזאה לא

 מ וינוכמ
 סייג :המחלמ תוינו-

 רורור זזוז
-'| 4 4 

 יי דר -
 תורמל | 4 דואמ תיאושמהוש 0 קנטה לע ?ץילמ |

 . ה. = .
 : ] ורזור הבוט ,
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 . -7- ',רר ידי

 וריטה קלח קץ 3 א

 ןוייח פה םירוביגהו םיבכוכה .םייחל
 יתימא טעמכ 8אוה ברקה
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 שוטמ ידי לע לגרמ סופתל ומכ תוישפט תומישמ

 .דועו םלוכ תא דימשהל ,(א ןצחל) לוגיר

 הגדה םכל ןיא .תלבגומ יד קחשמב היגטרטסאה

 לא זא היגטרטסא םישפחמ םתא םא ,תויורשפא

 .הז קחשמב וקחשת

 דוחל ךירצ ינאש ,יל םירמוא םואתפו ךישממ ינא

 השג הזיא תוצחלו ,קנט הזיא תחקל ךישמהלו הרוחא

 קווחלו חז6ג] ומכ דייקרא קחשמ יתפדעה רוציקב

 .תמאה יעגר תא

 [יע הז לבא םימישרמ דחוימב אל םיצוציפה

 קת ולו תמאב םחלנ התאש ,הריוואה תא הרשמ

 .קיטסלפ תובובב קחשמ

 ,וותי ילב יתיארש ןושארה קחשמה :תונורתי
 .סניג יאישל הז תא וסינכיש

 הצעתה ילייח תא קחשל לוכי התא
 יוואה תא ףידע - יל ןימאת .הז תא ןיימדל א
 השחנג םייטק שי קחשמב ...םהב ללעתהל לוכי התא

 [חחל חילצת זאו הגיהנ ןטשר ךל היהיש יוצר
 .תורדגב תועקתה יבצממ

 .5 נז ,הלעמו 0 םויסנפ :בשחמ תושירד

 % קסידה לע םייונפ 120א[5 ,טייב הגמ
 ₪ - 3 ץלמומ 64 םור ידיס וז 2

 5(24% אגו םע הלעמו

 20 רי



 >%-6סחו !ח+6ו66+סז

 %- קחשמה ותק (.סחתותוגח66ז תא םירכוז

 .םירופיש הברה םע קר ןונגס ותואב אוה ("0ה

 תא דימשהל םימייאמ םי"מבע ומצע קחשמב

 ?םהל ןתינ םאה ,היסקלגה

 אצמנ התא קחשמה תא ליחתמ התא רשאכ

 ירוזיא לע טולשל הסנמו - היסקלגב והשלכ םוקמר

 ,םיש"לצ לבקמ םדגנ םחלנ התא ידכ ךות - םי"מבע
 -ב - יוארכ ןרמתמו ,תויועיאה תולוכיה תא ךל רלווו

 תעציב התאו תוארוה ךל ונתנ \\/ותפ 6 סתותו ה הז

 םירופיש השוע ,תוארוהה תא ןתונ התא ןאכ ,ןתוא

 תא שובכל ךישממו ,ךלש תיללחל ((!םפז

 ,םיסיסבה השוע ןבומכו ,םי"מבעה לש תוירוטרטה

 עדימ וילע לבקמ התא ,שגופ התאש ם"בע לכ

 ,םי"מבעה תידולקיצנאב ךל רמשנ אוהו

 :לשמל רחוב התאש תויגטרטסא יגוס קחשמב שו

 .היסקלגה תא רוקחל ידכ טובור חולשל

 שגופ התא היסקלגה תא רקוח התאש ידכ ךות

 שמשל תולוכיש תודוקנ גישמו םהב םחלנ םי"מבעב

 .(1 קפזג06) תובחרה תופסוהל

 קחשמה .היסקלגה לכ לע רמוש התא השעמל

 לכ לש הלודגה הפמה תאז דחא - םייתשל קלחתמ

 הז םייתשו םהילע הטילשה ירוזיאו םיבכוכה

 תא דואמ דואמ ריכזמ רוטלומיסה ,רוטלומיסה

 ומכ תוירי יגוס ךל שי ,(/ות< ( סות

 וא הדיחי הירי תוריל םאה א-%/ופ8 קחשמב

 קחשמב קשנה ילכ לש תויורשפאה ,םיליטו ,הלופכ

 ,516ס111)תולישיאה תולוכיל ל"נכ תומוצע םה

 דירוהל ,תוריהמ ריבגהל תויורשפא שי ,(...1169]ו1

 םיעגופש םעפ לכ ,ךירבחו םיביריה םע רבדל ,ירמגל

 ,תיללחל עיגמ הזש דע םיניגמהמ חוכ ךל דרוי ךב

 שי ,דואמ הבוט הקיפרגה ו םיבוט קחשמב םילילצה

 הריחב שי ,םמעשמ אלו קחשמב ןשקא הברה

 לוכי התאו ךתיא ומחלי תויללח המכ :תומחלמב

 יד רוטלומיסב ,סט התא הבש תיללחה תא רוחבל

 ,תוינקמחו תוריהמ םה - ביריה תויללחב עוגפל השק

 .םהב עוגפל השק רוריבב םתוא האור התאש תורמל

 .הז קחשמ תא וחקת םלועב הטילש םתשפח םא

 ,ןורכיז 16 166 םויטנפ

 .לוק סיטרכ ,וז601%5 ,טייב הגמ 2 ךסמ סיטרכ

 תלת סיטרכ ,ןורכיז 32 םע 200 םויטנפ :ץלמומ

 .קיטסי'וגו 3:21 דמימ

 ,הדמשה דגנכ המחלמה - א-6ס₪ו !ח?6ז0+סז

 !!!ורהזית םי"מבע

 ,|ן|נ

 מ ו

 א-(:סזו 1ח(6ז66ק(ס0ז :קחשמה

 וימאותו .יס.יפ :רישכמה

 ינולא דשא :קחיש

 ךל המדנו ,הפי קחשמב הקיפרגה

 שומיש שי .ללחב אצמנ התאש

 םירשמה דמימ-תלת יסיטרכב

 תורואה ללגב תדחוימ הריוא

 .םיעבצהו

 ,םיליטו תוירי לש םיליגר םילילצ

 תריוואל םימרות םירובידה

 .קחשמה

 ,תמדוק האירק ךירצמש קשממ
 תורמל הלועפ עצבמ שקמ לכ

 תא ןווכל יוצר ,טושפ ןויערהש

 יוצר ,סוטמב ומכ היהיש םישקמה

 .קיטסי'וגב שומייש

 דוע קחשל םכל םורגי קחשמה

 לכ לע טלתשהל וצרתו דועו

 קחשמב תויגטרטסאה ,היסקלגה

 תוכלו סוטמל 108 \ 05 הו

 .דואמ תופיסומ םדא ןבה

 בולישב \\וחק (:סחותוגח66ז ןונגס

 ,היסקלגה לע הטילשו א-\\/וחש םע

 .דנא'גה יבהואל קחשמ

 תק: | וואו .חווססכז056.60תו



 ה16ז181ח8ו601 הרבחה רואל האיצוה הרבעש הנשב

 ו דואמ השק םידבוע םה וישכעו ,()ט4%6 1-ל (ןבומכ

 2-ל הינשה תומישמה תליבח םצעה אוהש ,(2?סטת6 0

 התשע הרבחהש הנושארה תומישמ תליבחה

 התכז איהו ,[כו880!טווסה (2[  =ו0זח)1עצ הארקנ

 תליבח לש ףסכנה ראותה ללוכ םיבר םיחבשב

 ונלש תויפיצה .1997 תנש לש הבוטה תומישמה

 לע רקיעב תוססובמו דואמ תוהובג הליבחהמ

 .ררחושש ןורחאה ומדה

 הרוצב חילצהל ךלוה קחשמהש הארנ ,ולא יפל

 .ותויב שקובמ קחשמכ תויונחל עיגהלו הקירבמ

 תא התשע ₪086 ,ןכבו ?םילאוש םתא ,ךיא

 םג ,תושעל הלוכי התייה איהש בוט יכה רבדה

 הנקית םג ,ירוקמה קחשמב םיגאב המכ הנקית

 םיטנמלא הפיסוה םגו ,קחשמב םירוח הברה

 .דועו תוצלפמ ,תופמ ,םיקשנ ומכ םישדח

 ן
 יי יי נ י יריג\ יידי לג וה כ ב

 יל שי) "הכישמה חוכ ראב" תארקנש תדחוימ

 לכ תא הקיזחמ איהו (..הז תא בהאיש רבח

 שי וי יגיב יי יל לב יו יי מ לג ב כ ל

 .התייבה רוזחלו לולסמהמ קתנתהל תורשפא

 1 במ בם י יבוי> ם ג ס יויב|

 רוזח ולכוי ולאש ידכב ךירבח תא ררחשלו ראבה
 ו יב יד וב עיינו ב

 בכוכב ונתוא וחכש" !וליצה ?ונתיא המ ,ייה) ברע
 ורמגתש עגרב ,םכלש בשחמב "8 םירזייח אלמ
 ו יב

 יג וווי
 םישדחה םיבלשה 15 ךרואל בבותסתש ןמזב

 !!! חטב ןכ ...םישדח םימויא המכב ןיחבהל לכות
 ומכ תארנש השדח הריצי אוה ,המגודל ברואה

 אוהו תורקתו תוריק לע ךלוה אוה ,יקנע שיבכע
 | יל כ יב ב גו גב ב כ יי יניר ה יו
 .תודוהל םיבייח ונחנא ,דואמ

 (ז0

 שדח ןגמ לביק ירוקמה קחשמהמ יי

 .[26303108 וילשכע ארקנ אהו רתוי קזח ץיצפמו

 .שבוחה אוה (ונתעדל) תניינעמ יכה גי יב

 לוכי םג אוה ,תוצלפמ תויחהל לוכ* אוהש קר אל

 !!יוליצה ,תושדח תוצלפמ רוציל

 ךמצע תא אוצמל לכות דוע ריהז היהת אל םא

 דחא בלשב תוצלפמ לש יפוס ןיא רפסמב םחלנ

 .םדוק שבוחה תא גורהת םא הלא

 סובה .םישדח םיסוב ינש גיצמ םג קחשמה

 אוהו (יגזתסז ארקנ "םייניבה-ימי" יבלש לש

 למ ימה יי
 םיוסמ גוסו הירי תונוכמ ,אגו] (טח-ב שומח
 ךל חסכמ קר אל אוה ,סטאטו 1.אטמ6]וטז לש

 ב ב
 םיפע ושפש הזקימק גוסמ םה םקלחש ,ןמז
 והשמ יל ריכזמ) ןובשח ילב ךילע םיצצופתמו
 | (זאל םכל

 רוציש ,הרוחשה הנמלאה אוה ןורחאה סובה
 יל הארנ .ברקה ידכ ךות ךב ומחליש םיברוא

 גל מי ל
 ו לפמ תורצויש תוצלפמ

 .תורחא תוצ

 יה
 - כ 1 ו

 ווי ילמרונה ומשב וא "הרטמ רוזא" לע תוצירחב

 ,מדלפ ביני :תאמ .(וו'זהד) )6

 יו
 1 יב ג יל = יג = בב יו =

 1 יבנה יגיב ביו ייבוש ו

 ג יפי יי סוג יי יג יב

 .קטטט"ב זא ,המייוק אל החטבהה ,ןוכנ ?תוומ

 ךידחא תופדור תוצלפמה וישכע ,הז תא םג ונקית

 תושפאה אוה הפ וסינכהש דמחנ ןוקית דוע

 היה אלש רבד ,ןמז ותואב ורייו וזוזי תוצלפמש

 .םישנא הברה לכסיתו ()ט4%6 ![-ב
 םהדמ ןפואב הרפתשה תיתוכאלמה הנובתה

 ב רב יג מב גה "לגב לגו שייט במ

 תת .ךלהמ סוטקקל םמצע תא תוכפהו םיוסמ

 מה .סיצפח לע ,הלעמל הטמל ץופקל תולוכי

 2 יב

 ו יי יב יבמ מיי יב

 ו ל מ ו גימ
 רתוור

 :זטטת6 76ז07ב האלומ קחשמה תפיטע לע

 שא חוכ
 -לדחה םיבואה םע דדומתהל ידכב

 775 התא (..הינש הבשחמב) םיינלטקהו
 ₪ נושחל ןיביואל םורגיש קשנה רוסמה .םישדח קשנ-ילכ העברא

 -ר  ''לטק רתוי הברה אוה .'3 ןידה םוי" טרסב
 ., "בר תוברקב .תורישי תועיגנ יתשב ברוא - לוכי התאש 2 ו ג
 - וכל תתל לוכיו קזח רתוי עברא יפ רוסמה
 7 .(תואמר הז ₪06%61 [.3טתסשז ב הל .םירוסמ ברק השענ וב) ךלש ביריל - לכ ברקתהל חילצת םא ,תוגירה לש דמחנ

 | ל ביריה ירחא בקועש רוחש רודכ הרויש ירש רתוי הפש עמשיהל הליחתמ תילגנאש \ אב תא םג) וכווזטקוסז-ה וא ררופמה

- 
 רוש
 ש |.
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 .10 [1631וט) סונימ-סולפ ₪1:62-ל הוושט 7

 םתא םע זא חוכ ינוירישמ םלעתמ םג ררופמה

 לע םישרוחש םישנא םע טנרטניאב יי

 .םכליבשב קשנה הז ,חוכ ינויריש

 וארמב הוש טעמכש [1%-ה | הבוה

 הבורה .[1עקשזמ!ג%16ז-ל תוללוכה ויתונוכתבו

 .ןויריש ירדוח ₪1ג%וטז יעילק הרוי טושפ הזה

 וילע וגגחת ,טנרטניאב םיקחשמ םתא םא .בוש

 .(קחשמב יניצר דואמ 1.462-ל םרוג אוה ,ורהזת)

 אוה ,ביבח אל דואמו ןורחא ןורחאו - המסלט

 המסלפ ןרק הרוי הזה הבורה .המסלפ הבורה

 איהש דע ,יפוסניא קחרמל הכישממש הפוצר

 תולקב השוע תאזה הנוכתה .ןבומכ ריקל העיגמ

 .קחשמה לכב םיקזחה דחאל הזה קשנה תא

 םירופיש הצקמ
 יי יו נימה ילו וי

 ,וילע םיברקתמשכ ץצופתמה) קחרמ ןומיר ומכ

 1 81. ןומיר וא ,(026ג18/14/6ה-ב דואמ ליעי

 .דיה ינומיר תא רפשמש

 השימח םג םנשי וללה םירבדה לכל ףסונב

 קר םיעיפומ םהמ השולש ,םישדח חוכ יקוזיח

 \טתשטחס6 5ק])טגז ה .םינקחש-בר קחשמב

 עגרב לועפל ליחתמו ךלש שארה לעמ ףחרמ

 אוהו ,25-ל תחתמ תדרוי ךלש תואירבהש

 ברקתמש ימ לכל הרוצה תא חסכמ ,רוציקב

 תכלל \/טהטשחט6 5ק!ושגז"ל ןת) ךמוקמב ךילע

 ההז טעמכ [1טגוטז 5קה6הז"ה | .(...ךמוקמב

 הז המ .תמ התאשכ לעפומ אוה לבא םדוקל

 חצורה תא ףדור אוה ,ןכבו ?לאוש התא ,ךל רוזעי

 תצצפ ,ףוסבל .תמ םהינשמ דחאש דע ךלש

 ומכ תוארהל 6:[₪8:-ל םרוגש רבדה ,רמוח-יטנאה

 ()ווג66 1[ הבתכ ואר) \!חזשג]-מ א[וחוקטה"ה

 .(םדוקה ןויליגב \'. 1!חא69]

 הריפסב ליחתת איה הצצפה תא חינמ התאשכ

 הז המ םכל ריבסהל םוקמבו תוינש 4 לש רוחאל

 יי לי בב כ יי מ יגר ימי

 500"כ לש סוידר ךותב םוקמ םושב תויהל

 !!ייאדכ אל ,םעפ דוע רזוח ינאו ,הצצפהמ תודיחי

 םינקחש-בר ברק לש הליגרה הסריגל ףסונב

 יי יב יל כב יה ייל יג יב

 ב מי פייני ב בב ה גו ב

 גרוה התאשכ .גרוה אוהש ןקחש לכ לע תודוקנ
 ,תודוקנ 5 לבקמ התא ,ספותה אוהש ,ןקחשה תא
 ורסמ םג ₪0וקט"ב .אלמ ןוירישו ,האלמ תואירב
 ד ני ג מ וע ג

 רוציק הזש ,בגא ךרד | \((0]כ | ארקנ

 םיטרפ םוש ופיסוה אל לבא (\63//100ווסח ל
 .הזל עגונב םירחא םירבדו גוס לע

 ..ש תעדל דמחנ
 ל וג

 יד אוהש הארנו ,םייטרדנטס \/טסש00 יציאמ

 תויהל וטילחה ₪סווטט ב םישנאהש הארנ .קלח
 תוכרעמה ילעב םישנאה לכ לע בושחלו םידמחנ
 400 םויטנפ םע םישנא לע קר אלו תוילמרונה
 .ו2או ₪ םע צפסשסס 11 יסיטרכ ינשו

 0966 !|| גז
 הציפמה היהת ,\סווטוצפוסח תרבחש ,ימשר ןפואב םסרופ שדוחה

 אוה קחשמה לש ירקיעה שודיחה .(208%6 111 /\ז6םג לש תישארה

 .ולש ידמימ-תלתה יפרגה עונמה

 תוחטבה הברה
 קמראק ןוג השארבו 18 50916 תרבח

 ()08%6 לע ידמ םיבר םיטרפ ףושחל םיברסמ

 םילימ לש לפרע ךסמ תחת ,תאז תורמל ]ז]

 לש תיפרג הכפהמ םיחיטבמ םה ,תוצצופמ

 קזחה שיאה ,קמראק ןו'ג לש םילימבו .שממ

 ינש לע ססובמ קחשמה" :08%6)02 תרדיס לש

 לע רבודמ רשאכו ".רתיה לכו הקיפרג :םירבד

 חתפל ונל סאמנ" :ריבסמ קמראק ,הקיפרג

 דמימ-תלת תושוחת ורציש ,םייפרג םיעונמ

 קרו ךא לעפי הזה קחשמה .תוילשא ינימ לכו

 ,םיעדוי (1כ-ב) ונחנא .םישדחה םיציאמה םע

 .קחשמל םימיאתמ אל ןיידע םיבר םיבשחמש

 להק לע רתוול םילולע ונאש ,םיעדוי ונחנא

 אל םייפרג םיציאמ הברה .לודג דואמ םינקחש

 םיסיטרכה אל חטב .קחשמל ומיאתי שממ

 ,הובג היצולוזרב לפטל וכרטציש ,םיעצוממה

 "דועו טיב-24 לש םיעבצ תטלפ

 /סס600 ] גוסמ יפרג סיטרכ ,ונתרעשהל

 תונהל ידכ .ץמאמ תחת קחשמב לפטל לכוי

 ./00000 2 גוסמ סיטרכ שוכרל וכרטצת

 אל ללכב יושע 6ש6זץ ₪ (%א2 גוסמ סיטרכ

 םיאתי ןכש ,ריעצ תיסחי סיטרכ .םיאתהל

 סנכנ אל ונא .לטניא לש 1740-ה אוה קחשמל

 .םיסיטרכה לכ לש תומיאתה תריקס לע עגרכ

 היהי קחשמה רשאכ ,תושעל לדתשנ תאז

 .די גשיהב

 ?הובג הכ המרב הקיפרג רוציל ןויערה המ

 לש עונמה" :לבלבתהל ילב בישמ קמראק

 ךלהמב תוחפל קושב לועפל דעונ הזה קחשמה

 לכו םיקחשמה לכ ,זא דע .תובורקה םייתנשה

 םיפידעמ ונחנא .וילא וותשי םלועב תורמוחה

 דחא דעצב אלו המידק דחא דעצ ליחתהל

 " הרוחא

 הקיפרג קר אל
 תרבחב !?הקיפרג דבלמ ונל חטבומ דוע המ

 .םיפתתשמ-בר קחשמב זכרתהל וטילחה ![כ

 דואמ קזח לעופה קחשמב ,תוטושפ םילימב

 תרדיס םע עיגי קחשמה .טנרטניאה תביבסב

 ברקה תשוחת תרבגהל 06411416]: יבלש

 תיתוכאלמ הניב םג םיחיטבמ ![ג-ב .חתמהו

 ךכ ,םיבשחוממה םיביואל רתויב תרפושמ

 .תוללכושמ רתוי הברה הניהת םהיתובוגתש

 לע רבדמ אוה לבא חיטבהל ברסמ קמראק ןו'ג

 קחשמב הווא'ג תויצקילפא לש יביסמ בוליש

 .תדבוכמ

 ןמנזוו קואמ :תאמ

 .(טנרטניא בוש)

 (0ג%א6 11[" :רמוא 1 אישנ ,דסנלוה דוט

 הז .ןילנרדאה םרזל תפסונ הצואת ןתי ;\ז ₪3

 בבוח לכש קחשמ ,וגוסב דיחי קחשמ היהי

 "וב קחשל בייח היהי הזה ןונגסה לש עבשומ

 ?יתמ זא ,ונ
 אצי יתמ" :ומכ תיסיסב הלאשל הבושתב

 תב תימתס הבושת ונלביק "יתויונחל קחשמ

 ץחל תחת "1999-ב" :םיירשפא םיכיראת 5

 ונלש םישנאה" :הבחרוה הבושתה רתוי יביסמ

 ידכ קר םויב תועש 16 ,עובשב םימי 7 םידבוע

 הבושת ,יתעדל "ףופצה םינמזה חולב דומעל

 לכל וא 1998 רבמצד שדוח רבע לא תזמרמ וז

 רבמצד שדוח 1999 תנש תליחת רחואמה

 ירצונה דלומה גח ברע יכ רתויב בושח

 גוהנ תיחרזאה הנשה שאר ברעו (סמסירק)

 קחשמ .תונתמ דואמ הברה תונקל ל"וחב

 הנתמל בשחנ טלחהב רלוד 60-ב בשחמ

 .תדבוכמ

 בורקב רכמנ ()טגא6 11 :ןיינעמ ןותנ דועו

 [פ ןב .םלוע יבחר לכב םיקתוע ןוילימל

 תא ליפכהל חילצי ()טג%6 1[[-ש ,םיווקמ

 ונלש םיישנאה" :הבחרוה הבושתה!הזה רפסמה

 ידכ קר םויב תועש 6 ,עובשב םימי 7 םידבוע

 הבושת ,יתעדל ".ףופצה םינמזה חולב דומעל

 לכל וא 1998 רבמצד שדוח רבע לא תזמרמ וז

 רבמצד שדוח 1999 תנש תליחת רחואמה

 ירצונה דלומה גח ברע יכ רתויב בושח

 גוהנ תוחרזאה הנשה שאר ברעו (סמסירק)

 קחשמ .תונתמ דואמ הברה תונקל ל"וחב

 הנתמל בשחנ טלחהב רלוד 60-ב בשחמ

 החוקל הלעמל הנומתה :בהלתהל אל
 ()04%6 11: (נזסטת 26ז0*מ



 א ,
 א שו ו םיעש6 וקל ,

 - וא ו

 4 ַ / ה \ ש |

 *: / וע ו 2 2 וו!\ ₪ ןח ְ ְ

 הידמיטלומ לסקיפ תרבח לש םירצומה תא

 אל םתא ,אל .םוי לכ טעמכ םיאור םתא

 התחמתהש ,הרבח איה לסקיפ .םתוא םיקחשמ

 | ו ₪ ומ ו % ג | ''

 , | | זהב + "5

 היצמינאבו | הקיפרגב תונורחחאה |םינשב

 לש םיחיתפה .רתויב ההובג המרב תבשחוממ

 םילארשיה םיצורעה לכב ,תובר היזיולט תוינכות

 ,םילבכב םירדושמה םירזה םיצורעב םג םיתיעלו

 ובקעת םא .לסקיפ ישנא לש םתכאלמ ירפ םה

 םיטידרקה תמישר) "רלור"-ה ירחא תוכירדב

 לש םשב ןיחבהל ולכות יאדו ,(תינכות לכ ףוסב

 שבי ריגה יג

 ןיינעתהל הלחה הרבחה תונורחאה םינשב
 וי ו כ יב יג יב ה =
 ו ו ב מ
 ג ב יגיב

 א
 : ₪, וע ה 2 שט ?ךוע) 0 ף . | ה ל % % = | כ ג ל רח כר 6 מ ומ ₪ ב ₪ שייח | ₪

 יגי) מ ג ₪ ף\ י 'ף ל % . ו ה

 , < יהטיטה רוטלומיס ,"לוחכ בכוכ" תא .דואמ
 5 תרבח 5

 0 ג | לכ . 1[ ו ו - ₪ ₪ יי

 - !ושמה .הטנלטאב םישדוח רפסמ \ ינפל הכרענש 3
 ו ₪ '\ ₪ - - | ן ₪ : / ,

 רוטלומיס לש קוששו חותיפ םכסה

 .ושארה ילארשיה הסיטה

 םה הרבחה ילהנמש ,רבתסמ

 יאצוי

 -ליח

 םלוכ | .ריוואה

 יי ילו

 יג .םירוטלומיס

 תוברקל תאצל וקקותשה

 לארשי ימש לעמ ריווא

 ויעגר תא רזחשלו

 ו יו

 יי ג יג

 ךיא ,םהבו ולש םיסוטמה

 ,זארימה ,םוטנאפה ,תרחא

 !איבלה וליפאו ריפכה

 קוושת קחשמה תא

 4גתש < 6 'סווטהו תרבח

 איהש ,פווטווו|וזוסוהפ

 לש תב תרבח השעמל
 חותיפב החמתמה | ,סטרא | קינורטקלא
 .םויכ םלועב םיבוטהמ םייברק םירוטלומיס

 רו יגו1ו
 תא ישכר ריוואה-ליח

 -תוצראמ ויסוטמ ברימ
 יל יב ויגו ג
 יזארימה יסוטמ תא ללוכ
 .איבלהו ריפכה ,(יתפרצה)
 אל רשא םיסוטמ םג סלוא
 תחיתמ ורבע ץראב ונבינ
 הברה שי .תיניצר םינפ
 אל םהילע םירבד דואמ
 ו יימ םירבדמ
 קחשמב ובלוש אל םה
 תודוס ףושחל אל ידכ
 םירבד | סנשי .םייאבצ

 רדגב אל רבכ יג

 ו יו
 םיסוטמה !ןכ םה ונלצא .תודבכ תוצצפ םהילע
 תוצצפל דרושקה לכב םידח םירופיש ורבע

 לש "ןותיפה" יליט ומכ תומכח
 אלש ילארשיל ,"לאפר") לאפר

 ותפב החמתמה תילארשי הרבח איה ,עדוי

 .(םימדקתמ המיחל יעצמא

 ש רחא םירוטלומיסב ,רבעב םתסטה םא

 ילדבהב ושיגרת יאדו ,15-פאה תא ,ןיי'ג תרבח

 'צאטומה ןיבל ירוקמה יאקירמאה סוטמה ןיב
 לג וג שי ו יב

 אישנ תלוכיבו סוטמה ףוגב םייוניש דבלמ

 יי יל בל ירי יב יג יונינב

 הל תורשפאמ ולא תודסק .תודחוימ תודסקב

 "דמימ-תלת היארב ,ברקה הדש לכ תא תוארל

 יחב סיטה אלש ימ .שארה תא בבוסל ילבמ
 בוסל השק המכ דע ןיימדל לוכי אל ברק סוטמ

 הצ וא קסו סוטמה רשאכ שארה תא
 ירטמוליק יפלא לש תוינחצר תויוריהמב

 ויהמ ,רתוי קייודמ תויהל ידכ) .העשב
 ויהמ םצעב איהש ,ךאמב תדדמנ םיסוטמה
 ב
 \!5-ה ,תדחוימ הדסק ץראב החתופ ,םיסייטה
 יולט תונויארמ יאדו םכל תרכומ וז הדסק
 תוינוחטב תוביסמ .םיסייט םע םיכרענש



 -ךרדב ,ןכל .םיסייטה לש םהינפ תא םלצל גוהנ

 םשארל םישבוח םה רשאכ םתוא ןיע וי

 .הדסקה תא

 אוה ,ילארשיה ומשב | ,"לוחכ בכוכ"

 ,םלועב דיחיה הארנכו ןושארה רוטלומיסה

 רומא היה איבלה .איבלה תא סיטהל רשפאמה

 ללגב .לארשי לש ידיתעה ברקה סוטמ תויהל

 .סוטמה לש וחותיפ אפקוה תוילכלכ תויעב

 תוסיט ךרע רבכ ,םייק היה רבכ סוטמה השעמל

 איבלה .הבורמ החלצהב ןהב דמעו תונוש יִוסיִנ

 לש אבה רודכ ,הפועת החמומ ידי-לע רדגומ

 הפועת ינוחרי לש םיחוויד יפל .16-פא יסוטמ

 יבלשב אצמנ ןיידע סוטמה ,טנרטניאב םיעיפומה

 חותיפ

 יה יו

 קחרה ולש רוציהו חותיפה תא הכישממ לארשי

 ןוכנ הז םא !ב"הרא תלשממ לש תנחובה ןיעהמ

 1 ל

 םיאקירמא םירתאמ עיגה עדימהש ,ךוחיג

 !ב"הרא אבצ לש ןיול ימוליצ לע םיססבתמה

 םג םידיוצמ םילארשיה ברקה יסוטמ

 ליט ,לשמל .תירוקמ תילארשי תשומחתב

 החנומ ליט והז .4-ןותיפ - ריווא"ריוואה

 םיחווטב ריווא תוברקל דעוימה םודא-ארפניא

 דחאב רבודמ ,הפועת יחמומ תעדל ,בוש .םירצק

 כ יי יה יי יב יו יי וב יניב

 לש דבכ ץחל תחת דקפתל לגוסמו ביואה סוטמ

 !י'ג9

 אוצמל ןתינ קחשמה לש םיסוטמה רחבמ ןיב

 םיסוטמ .םייסורה 29-גימהו 23-גימה תא םג

 יסוטמ רותב ,תשר יקחשמב קר םימייק ולא

 .ביואה

 לארשי יבחרב לייטו סוט
 .רבד לכל ילארשי קחשמ אוה "לוחכ בכוכ"

 לש תומישמהו ברקה ישיחרתב ליחתמ הז
 ןבומכו רופיכ-םוי תמחלמ ,םימיה-תשש תמחלמ

 תומישמ דבלמ .ןונבלב םויכ דואמ שיגרה בצמה

 םיינדיתע םישיחרת קחשמב שי תויתימא

 ומכ םיארנ הלא םישיחרתמ קלח .םימודמ

 רי כ מ ל ו ל

 | יל יל ו יו

 לש תיטסילאירוטופה הקיפרגה לע תוססונמ
 ןיב .םייח ונא וב ןשי"שדחה ןוכיתה"חרזמה
 ימש לעמ םישיחרת שי תוינדיתעה תומישמה

 .ןונבלו הירוס ,קאריע

 םכל רשפאיש ,תומישמ ךרוע ללוכ קחשמ

 ,לשמל .םישדח םייתייעב םישיחרת זטנפל

 !הזע ימש לעמ תוברק

 תומדקתמ תויגולונכט
 קחשמה םג ,ונלש ריוואה-ליחל המודב שממ

 לכ ,לשמל .רתויב םימדקתמ םיעצמאב חתופ

 .םייתימא ןיול ימוליצ לע ססובמ עקרקה יוות

 ולכות הרצרצק ןחבמ תסיטל ואצת רשאכ

 םהש יפכ קוידב לארשיה ץרא יפונב ןיחבהל

 תא תוולמה תונומתב ץיציש ימ .הלעמלמ םיארנ

 חלמה םיבו הדוהי רבדמב ןיחבהל לכוי הבתכה

 גנידיר לש חוכה תנחתב ,םירהל דעבמ ץבצבמה

 םייפוקסואירטס םימוליצ תרזעב .דועו

 תקייודמ דואמ הנומת הלבקתה

 לש | הדימה הנק .חטשה לש

 הרשע יפל השענ יופימה

 רשאכ .לסקיפ לכל םירטמ

 וסוטת

 לש הבוגב

 לגר 00

 ,(םירטמוליק השולשכ)

 דואמ | הנומת | ולבקת

 םנשי קחשמב | .תדחוימ

 םהב םימישרמ םיבירקת

 "| ין השולש-םינש

 .דחא לסקיפל ומגרות

 רחבמ ללוכ קחשמה

 .דיחי תומישמ לש לודג

 תומוד ולא | תומישמ

 םירוטלומיס ני

 תא דחימה .םירחא

 תומישמ ןה - קחשמה

 .םיפתתשמה-תובר תשרה
 שי ןקחש לכל ,דואמ תנייפואמ הרוצב ,ןאכ

 םיבשחמ רפסמ םירבחמ רשאכ .שממ לש דיקפת

 .שממ לש קהלב רבודמ וליאכ שוחל ןתינ ,הזל הז

 קהלה ישנא לכ לש קייודמ לועפ ףותיש קר

 גיר ג בלי וב יב יניב ל ירש ירה פי

 רשאכ ,ביואה יסוטמב לפטל ךרטצי דחא סוטמ

 וי יל יי יי ₪? תק יב יריב

 גי ב יב יריב ני יניב

 .התוא ץיצפהלו עקרקה תרטמ לא

 וירו
 .םיקזח םיבשחמב םכתא בייחי "לוחכ בכוכ"

 ןורכיזב הגמ 32 םע 200 םויטנפ אוה הסינכה ףר

 קחשמה) ./ססשסט 2 גוסמ יפרג ץיאמו ימינפה

 לע אורקל ץלמומ ,םיסיטרכ המכ דועב ךמות

 םכלש ןילנרדאה תא סיטהל ידכ (!תונחב הזיראה

 ה יל בי יי יל בי יייבג י
 תריזל סנכהל םכל רשפאי הז רוביח .טנרטניאל

 ו יי

 |" יג ב יי לכ מ יג יכיני ל יל שירו

 .ריווא תוברקל םיחושק םיבירי

 תונועגשה תא קפסי "לוחכ בכוכ" ,קפס ןיא

 לש םיבר תורודש ,חינמ ינא .םיבר םיקירפ לש

 שוכרל ידכ תויונחה לא וצורי םייימא ברק-יסייט

 וא החצנה קחשמ ןיעמב רבודמ םהיבגל .ותוא

 תא דחא עגרל שוחל םהל רשפאי אוה .היגלטסונ

 םיקירפ ,םכיבגל .םיקחשב לילדה תוגספה ריווא

 ירי יי יניר יב כ חייג גב ימי

 ג ג ית יל וניל ו זמ יג יג יה מוג |

 ירתא המכב יתרקיבש ,הדומ ינא .קושל

 .לסקיפ לש רתאה ךרד יתעגה םהילא ,םיקחשמ

 קחשמהמ הבר תושגרתה ועיבה םירתאה לכ

 יו יב ימיו יה יפו יי יץג ין

 בי ים ג וי תי יויו

 :טנרטניאב
 :ןיי'ג לש םיקחשמה רתא

 11כ:/ /וארא שש ססתו 031.60 ר

 ה11ןכ:/ /ראראיש ןג תשפ 63 60זה

 חלוש ,לסקיפ לש רתאה

 ,םינוש םיקחשמ ירתאב קחשמה לש תורוקיבל

 :קחשמה לע עדימ דועב ןיינועמש ימל

 11ק://שיש קוא6] 60 1]

 רתא אל) ילארשיה ריוואה-ליח לע עדימ רתא

 (יימשר

 וה 11כ:/ /שרצצ .ה61!וח 8 60.6 /670:/15618ו/

 | /157461/18110066א



 5(גז \\ גז< - [%606]|ו0ח ג יב

 .יס.יפ :רישכמה

 ינר'צ הקיבצ :קחיש

 95% - הקיפרג
 םיציאמב ךמות וניא 6061!

 !!!ךירצ אל אוהש ינפמ ,םייפרג

 דאמ םינוטריסב הקיפרגה

 ךווצ ןיא קחשמה ןמזבו ,המישרמ

 םלשומ טושפ) הקיפרגה רופישב

 .(ידמ

 70% - לילצ
 לילצ ותוא אוה ,לבא !הלועמ לילצ

 5(גז לש םימדוקה םיקחשמב ומכ

 .\\ גז

 70% - קחשמ תמר
 הברה חקול ,לבא !רידא קחשמ

 .ותוא דומלל ןמז

 90% - םייח ךרוא
 עגול ובזעת אלש רידא קחשמ
 דאמ !בוט וב וטלשתש עגרהמ

 דיל היתשו לכוא ןיכהל) !רכממ

 ב
 תתל חרט הקיבצ :ךוועה תרעה
 הז יל !200 ןויצ וז הירוגיטקל
 ללגב םזגומ הארנ

 99.99% - ללוכ ןויצ
 ימ לכל !רכממ !לודג קחשמ
 קחשמ הז הליגר היגטרטסאש
 \ יג
 !!!5(גז \\'גזפ יצירעמל הבוחו
 הבוה חקולש ינפמ 0.1% יתדרוה
 ךיא קוידב םיניבמש דע ןמז
 .קחשל

 = יובל גרב ג

 ב? יו
 :1.ששה< .\זוא לש תיבה רתא

 ו ו\וא .[וושהה ו (<.60ו

 קלחה) !.וושוופ [!וו לש תיבה רתא
 ו וג ינו
 1 יג

 ו\וורו .!ווש הפ (1!חו 601

 ו ב

 ו\ וו( .3(הורוהו.60הו

 1 טרס ףוס) הנוש
 ארה םעפב דמשוה חו

 ול שיש הירפמיאל ה תוומה בכוכ

 חיכומ דרמה ,(4 רפסמ רפ
 | ס ףוס

 םלועב קזחה קשנה ילכ תא וליפא סיבהל חוכה תא

 / או םיכמותה רפסמ ךכבו

 ה רשאכ ץחמ תכמ התכוהו
 .התוא וצצופו תוומה בכוכ לש

 לכ לש םתלאשמ תא םישגה ףוס ףוס סטרא סאקול

 רנא'ז ובו קחשמ םע אציו םלועב וז ו/גנא יצרעמ

 יקחשמו ,תויצלומיס ירחא ,םיקחשמ לש רידנ

 לכ לע חקפל לכות וב קחשמ אצי ,ואידיוו
 יהירפמיאה אבצ לכ לע וא םידרומה אבצ

 אלל) תמא"ןמז לע היגטרטסא קחשמ אוה 606!
 ₪60 :ומכ היגטרטסא קחשמ אל הז לבא ,(תורות

 אוה התא הז קחשמב ,(סתותתהת005 וא 6(

 התא ,קחשמ התאש אבצ ותוא לש ןולעה דקפמה

 514ז) תולודג תוניפס ,םיסיסב םוקימב טלוש

 זא הירפמיאה תא קחשמ התא םאו ,(

 ,ףוקתל םג ןתינ ,(סורהה) 06811 51ג:"ה תא םג

 !!ולכהב רוציקב ,קז008 ,םישאר-ידייצב שמתשהל

 לכל ,תומייוסמ תולומדב שמתשהל ןתינ הז קחשמב

 :ולש תולומדה תא שי דצ

 סת ,18ת 0|]80 ,10₪086 5%ץשה|אסז :דרמה

 .תויומד 30 :דרמל כ"הס ...א[0ז1זהג

 ,=תוקסזסז 7318116 ,12871ג 66: :הירפמיאה

 .תויומד 30 :הירפמיאל כ"הס ...א6חת 0

 תומיוסמ תומישמל חולשל ידכ םישמתשמ תויומדב

 שמתשהל הצור ינאו םייוסמ והשמ לע הפקתהל וא

 ןנשי .תאז עצבל ידכ תויומדהמ דחא לש ונורשכב

 יולת אל הזו תושוע תומיוסמ תויומדש תומישמ

 ]גססג-מ גת 0[]50ס לש ותלצה :אמגודל ןקחשב

 .המכ דועו 66 4068 ,1.6ו8 ,1.0₪א6 ידי-לע ד'ו6-1131

 [.טא6 לש ותשלוח המגודל ,תושלוח םג שי תויומדל
 סזס6"ה ללגב [כ3זוה \/300ז ויבאל

 ,תויומדו (518ז [26%(ז0ץסז) <: 8וק8-מ ץוח

 :ברק תוניפס םג ןבומכ סנשי

 .ץ -ואוחפ ,א-אומק ,8-ואוחַק ,/\-וטוחפ :דרמ

 זו6 וש (סז 6 660067 ,1ו6 30 וטטז :הירפמיא
 | .זו6 חט

 םידחוימ םיעצבמל) םידחוימ תוחוכ םג ןבומכ םנשי

 :(דחוימב םישק וא
 גוסו ,(2ט6חה|38 ,801ה3ה 5168 :דרמ
 זס6 ץ -ווהע

 ,[חו כט ] ( סתר :הירפמיא

 גח008 טסט ,םכוסההק6 6
 :ר"יח ...ןבומכו
 חם .\[!וגהטש /\ודהץ :דרמ

 [ סמק ,[מ0וווז

 זה כ
 2681 (:סמוחו

1 4 
 ( גגו 8 ן / 0
 ו [=|6ס] 156קומטה| ,\/ סאו

 2 ויש תל ,

 * ,ןומ כשזה | גד ,כגזא זססקסזפ :הירפמיא
 ו [=ן66 500 1 זטטכס כו

 | | . ומ הנ

 םא) יקחשמב האלמ הטילש שי ולאה םירבדה לכ לע

 וא דרמל שיש יתבתכש הממ םולכ םיניבמ אל םתא

 ונד לכ לע םירבסה שי גואדל ךירצ אל ,הירפמיאל

 .(רבדו

 ןמזה ןכל ,ולכה תושעל ןתינ םתנבה חטב רבכש יפכ
 "ה ..ךורא דווווואאמ אוה קחשמה תא דומלל חקולש

 ינאש הנושארה םעפה הזו) םידומע 147 אוה \[גחט]

 .(/[3תטּג] ארוק

 תוטנאלפ רפסמ םע היסקלגב שחרתמ ומצע קחשמה

 טנשי ,(היסקלגה לדוג תא רוחבל ןתינ) םייוסמ

 תוטנאלפ םנשיו הירפמיאה תטילשב תוטנאלפ

 תדימ הז עבוק יכהש המ ךא ,הירפמיאה תטילשב

 הירפמיאה תטילשב תויהל הלוכי הטנאלפ ,הדהאה

 תוטנאלפב ,דרמה תא תדהוא היסולכואה בור ךא

 לש תודוס בונגל וא שובכל לק רתוי היהי ולאכ

 לע םג .תורכומ אל תוטנאלפ םכ םנשי ,הירפמיאה
 -תלת הפמ ןימב ,ןהב תופצלו חקפל ןתינ ללח תוברק

 .תידמימ
 תושעל ךירצ (הירפמיא וא דרמ) חצנל ידכ :ןוחצינ
 ינשה דצה לע ןוחצינה תא חיכוהל ידכ םירבד המכ
 הדחה 'תראד :תא סופתל םיבייח םידרומה ,לשמל

 תאו ,6סזטפסגת| ,ןיטאפלאפ הירפמיאה טילש

 .הירפמיאה לש תישארה הדקפמה
 לכה תושעל ןתינ ,םלשומה קחשמה :תונורתי
 בצמל קחשמה תא םיחתופ קחשל ןתינש תויומדה

 .ומצע לע רזוח אל קחשמ םושש
 ? לבא (רבכעה םע קר) טושפ קשממ :תונורסח
 לגוב לבא ,דומלל ךירצש תויצקנופ ןומה ןומה ןומה

 'חטבומ !ותוא בוזעל ולכות אל ,קחשמב םיטלושש



 םכלש בלה דציכ שיגרהלו םיקחשל אירמהל םיצור םתא ?רידא םיקוסמ רוטלומיס םישפח

 םויה דע םיבוטה םירוטלומיסה דחא .שורדה תא קפסמ הזה קחשמה ,תישיאה יתעדל ?הקזוחב םלוה
 ו
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 ,העיגרמ ,הקיפרגב הביהרמ הסיט יביטמטלואה

 ןיבהל םילוכי רבכ םתא .ןייוצמ ןשקא תבלשמה

 !ותוא יתבהא טושפש

 עיגמ אל ,הנורחאל אציש ,(-סחותוהת6ה6ט (6

 שיש תורמל ,בלשמ הזה קחשמהש ההובגה המרל

 םיספות ק'צ קי'צ ,תודוקפ הברהו םייששקמ הברה

 .םיאירממ םתאו םתוא

 אל הנושארל קחשמה תא יתיאר רשאכ

 לבא ,ןופצה תא יתדביאו קוסמה לע יתטלתשה

 ..דוצל יתלחתהו םישקמה תא יתספדה ךכרחא
 לכ לעמ אירממ ינא ,קחשמה תריואל יתסנכנ דיימ
 לכב םיצוציפ שיש ןמזב הפיה ףונב לכתסמ רוזיאה
 לעננ רבכ קוסמהש הרטמ האור ינא ,תומוקמ ינימ
 תא חקול ינא ,המידק הריהמ הסינכב סנכנו ,וילע
 תומיהדמ ויה תויריה - תוריל ליחתמו ןקלווה הבור
 ,ץוציפ יתיאר ןמז המכ ירחאו ,םירזייל הזיא ומכ
 טעמכ ינפ לע תופלוח תויריהו ילע םירוי ידכ ךות
 ,יתעגפנ

 .ירבעל ןווכמה קוסמ הזיא האור ינא םואתפ
 יתפלחה ,יב הסנכנ הרטסלחה ,תאז יתיארשכ דימ
 ירחא ףדרו המוצע תוריהמב ףע ליטה .יתיריו ליטל
 זאו הלע ןילנרדנאה .ביהרמ ץוציפ היה זאו ,קוסמה
 זאו וילע טייבתהל יתיסינ ,קנט הזיא ילע הז
 והשימ םואתפ .ותוא ץציפ ילש סייטה רבחה
 יתרבע .ותוא יתבזעו ,וידר רשקב הרזע שקבל
 ינא םואתפו חרקב יתכשמה ,יטמוטואה טייטל
 . והשימ דועש בל יתמש אל לבא הרטמ וזיא הא"
 הזיא ומכ הארנ הז !ילע תוירי הריו ילע טייב"

 ועגפו םהלש הקיפרגב תומיהדמ תוירי לש לבוש

 ,הפצרה לע יתתחנו ריואב רורחס יתישע ,יב

 וליפא דוע הז בורקב אציש ,אלמה קחשמב

 תא יתבהא - ינשדחו ןיוצמ קחשמ ,רפתשי

 םיטרפה לכו דנואסה ,הקיפרגה ,ובש תוטשפה

 .םיהדמ תמאב קחשמ - ובש םיקיודמה

 ,ריוא גזמ יאנת שי ,הבוט ךכ לכ הקיפרגה

 ,םיצעה ,הלועמ הארנ קוסמה ,המיהדמ הבחר

 המודמה עקרה ,םימיהדמ םיטקפא - שמשה

 לכו דאמ הפי אוהש [כוז66₪6 3כ-ה תיגולונכטב

 ןילנרדנא םע קחשמ ףוס ףוס ,לכה לש בוציעה

 הייפצ וא סרוק ילב ןכ - תמא תשוחתו ההובג

 םתאש לכ הז קחשמ ולבקת ,תוינקה ץורעב

 בשחמ יקחשמ תונחל תכלל אוה תושעל םיכירצ

 .וילע בורקב לואשלו

 ,םומה יתייה - הנושארל קחשמה תא יתיארשכ

 םיקוסמ יקחשמב קחשמ אל ללכ ךרדבש ינא

 תריואל יתסנכנ ,טסווק קחשמ וא דייקרא ףידעמו

 .הזה םיהדמה קחשמה

 םע 6מוושתמ 166 :םומינימ :תכרעמ תושירד

 תלת יציאמו ןורכיז 32 םע 200 ץלמומ ,ןורכיז 6
 .ן גוזששו- א 7ו דמימ

 ך63הוו 403686 :קחשמה

 ינולא דשא :רישכמה

 95 תונולח :קחיש

 96% - הקיפרג
 ץלמומ - תידממ תלת ,המיהדמ
 ,םיקוסמה לש בוציעה ,3₪ סיטרכ
 ,תויפקתשהה ,לכה לשו םיקנתה
 םיטרפה לכו ריואה גזמ יאנת

 !םיהדמ ,תואיצמב ומכ םיארנ

 94% - לילצ
 ידני יל ג יקל מוני ו-
 ,ןשקא הסינכמש עקר תקיסומ
 .תויוקמחתה ,וידרה ירוביד

 93% - קחשמ תמר
 תורשפא ,האירק ךירצמש קשממ

 ,תינדי וא תיטמוטוא הסיטל

 .ןייוצמ

 90% - םי'ח ךרוא
 ךישמהל ךל םורגיו ףתוס קחשמה
 ףיכ ,ןמז דאמ הברה - וב קחשל

 .יתימא

 97% - ללוכ ןויצ
 ותויב בוטה םיקוסמה קחשמ והז

 .םויה דע יתקחישש




